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  الفصل السادس    
  )aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة 

  مقدمة  -ألف  
، أن تدرج يف برنامج عملها      )٢٠٠٥(قررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واخلمسني         -٥٧

وعينت السيد جيسالف " aut dedere aut judicare)(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "موضوع 
  .)٤١٢(غاليتسكي مقرراً خاصاً

وتلقت اللجنة ودرست التقرير األويل يف دورهتـا        . وقدم املقرر اخلاص أربعة تقارير      -٥٨
، والتقرير  )٢٠٠٧(، والتقرير الثاين يف دورهتا التاسعة واخلمسني        )٢٠٠٦(الثامنة واخلمسني،   

  .)٤١٣()٢٠١١(، والتقرير الرابع يف دورهتا الثالثة والستني )٢٠٠٨(ني الثالث يف دورهتا الست
، أنشئ فريق عامل مفتوح العضوية برئاسـة        )٢٠٠٩(ويف الدورة احلادية والستني       -٥٩

، وأسفرت مناقشات الفريق عن إعداد إطار عـام مقتـرح لدراسـة             )٤١٤(السيد آالن بيليه  
ويف الدورة الثانية والستني    . )٤١٥( املقرر اخلاص  املوضوع، حيدد القضايا اليت ينبغي أن يعاجلها      

، أعيد تشكيل الفريق العامل الذي توىل السيد إنريكيه كانديويت رئاسته، يف غياب             )٢٠١٠(
وعرضت على الفريق الدراسة االستقصائية اليت أعدهتا األمانة بشأن االتفاقيات          . )٤١٦(رئيسه

  ).A/CN.4/630 (املتعددة األطراف اليت قد تكون هلا صلة باملوضوع
__________ 

 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـستون،      ( ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ املعقودة يف    ٢٨٦٥يف جلستها    )٤١٢(
 ٦٠/٢٢ مـن القـرار      ٥وأيدت اجلمعية العامة، يف الفقـرة       ). ٥٠٠، الفقرة   )A/60/10 (١٠امللحق رقم   

وأدرج املوضـوع   . ، قرار اللجنة إدراج املوضوع يف برنامج عملها       ٢٠٠٥نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٢٣ املؤرخ
علـى أسـاس املقتـرح      ) ٢٠٠٤(يف برنامج العمل الطويل األجل للجنة يف دورهتا السادسة واخلمـسني            

 ١٠ رقـم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحـق  (بتقريرها لذلك العام     املرفق
)A/59/10( ٣٦٣ و٣٦٢، الفقرتان.( 

)٤١٣( A/CN.4/571)  التقرير األويل( ؛ وA/CN.4/585 و Corr.1)  التقرير الثاين( ؛ وA/CN.4/603)  ؛ )التقرير الثالث
 .)التقرير الرابع (A/CN.4/648و

  يف أثناء دورهتا الـستني، أن تنـشئ        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ املعقودة يف    ٢٩٨٨قررت اللجنة، يف جلستها      )٤١٤(
فريقاً عامالً معنياً باملوضوع برئاسة السيد آالن بيليه، على أن حتدد والية الفريق العامل وعضويته يف الدورة                 

، )A/63/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحـق رقـم            (احلادية والستني،   
 ).٣١٥الفقرة 

الدورة الرابعة والـستون،    املرجع نفسه،   أعده الفريق العامل، انظر     لالطالع على اإلطار العام املقترح الذي        )٤١٥(
 .٢٠٤، الفقرة )A/64/10 (١٠امللحق رقم 

، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي املقـدم مـن          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠ املعقودة يف    ٣٠٧١يف اجللسة    )٤١٦(
، )A/65/10 (١٠ امللحـق رقـم      املرجع نفسه، الدورة اخلامسة والـستون،     (الرئيس املؤقت للفريق العامل     

 ).٣٤٠-٣٣٧الفقرات 
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، أنشأت اللجنة  )٢٠١٣(واخلامسة والستني   ) ٢٠١٢(ويف الدورتني الرابعة والستني       -٦٠
) aut dedere aut judicare (فريقاً عامالً مفتوح العضوية معنياً بااللتزام بالتسليم أو احملاكمـة         

لـق هبـذا    برئاسة السيد كريانغساك كيتيشايساري، إلجراء تقييم لتقدم عمل اللجنـة املتع          
 بـااللتزام   املتـصلة املسائل  املوضوع، وخباصة يف ضوء حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية           

، )٤١٧(٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٢٠، املـؤرخ    )بلجيكا ضـد الـسنغال    ( باحملاكمة أو التسليم  
  .)٤١٨(واستكشاف اخليارات اليت ميكن أن تتخذها اللجنة يف املستقبل

  حلالية النظر يف املوضوع يف الدورة ا  -باء  
أعادت اللجنة، يف هذه الدورة، تشكيل الفريق العامل املفتـوح العـضوية املعـين                -٦١

 برئاسـة الـسيد كريانغـساك       )aut dedere aut judicare(بااللتزام بالتسليم أو احملاكمـة      
وواصل الفريق العامل تقييم العمل املتعلق هبذا املوضوع، وال سيما يف ضـوء      . كيتيشايساري

اللجنة السادسة أثناء الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة بشأن تقرير            املقدمة يف  التعليقات
 ٤مـايو و / أيـار ٦وعقد الفريـق العامـل جلـستني يف    . )٤١٩(٢٠١٣ الفريق العامل لعام  

  . ٢٠١٤يونيه /حزيران
 قـدماً   ونظر الفريق العامل يف عدة خيارات متاحة للجنة لتقرر كيـف ستمـضي              -٦٢
وبعد حبث متأن، رأى الفريق العامـل أن مـن          . ن عملها املتعلق هبذا املوضوع    تبقى م  مافي

املناسب أن ُتعجل اللجنة أعماهلا املتعلقة باملوضوع وأن حتقق نتيجـة ذات قيمـة عمليـة                
ونـاقش  .  أساس التقرير النهائي للفريق العامـل ٢٠١٣وشكل تقرير عام  . للمجتمع الدويل 

 لكنها  ٢٠١٣عام  ل هملشمولة جزئياً أو غري املشمولة أصالً بتقرير      الفريق العامل أيضاً املسائل ا    
 الثغرات  :أثريت فيما بعد يف اللجنة السادسة خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة أي            

 فيه إىل حمكمة أو هيئة قـضائية دوليـة أو            مشتبهٍ  يف نظام االتفاقيات احلايل؛ ونقلُ     ةاملوجود
 أن يكون بديالً للتسليم أو احملاكمة؛ والعالقة بني االلتزام بالتسليم           خاصة كخيار ثالث ميكن   
؛ ووضع االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف       القواعد اآلمرة  أو   جتاه الكافة أو احملاكمة وااللتزامات    

. ٢٠٠٩القانون الدويل العريف؛ ومسائل أخرى مستمرة األمهية يف اإلطـار العـام لـسنة               

__________ 

)٤١٧( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 
I.C.J. Reports 2012, p. 422. 

 ، أحاطت اللجنة علماً بـالتقرير الـشفوي لـرئيس   ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠، املعقودة يف    ٣١٥٢يف اجللسة    )٤١٨(
، )A/67/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحـق رقـم            (العامل   الفريق

 ، أحاطت اللجنـة علمـاً     ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١، املعقودة يف    ٣١٨٩ويف جلستها   ) ٢٢١-٢٠٨الفقرات  
، )A/68/10 (١٠ون، امللحق رقم    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والست      (بتقرير الفريق العامل    

 ).١٤٩الفقرة 
 .، املرفق ألف)A/68/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٤١٩(
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ل يف املسائل السالفة الذكر ُيستنفد مجيع ما تبقى من مسائل يتعني حتليلها             الفريق العام  وبنظر
  . فيما يتعلق باملوضوع

 بتقريـر   ، أحاطت اللجنة علماً   ٢٠١٤يوليه  / متوز ٧ املعقودة يف    ٣٢١٧ويف اجللسة     -٦٣
تعتمد اللجنـة   ) أ: ( التوصية بأن  مجلة أمور ، الذي تضمن يف     )A/CN.4/L.844(الفريق العامل   

تنهي نظرها  ) ب(، اللذين يقدمان للدول إرشادات مفيدة؛ و      ٢٠١٤ و ٢٠١٣يري عامي   تقر
  .")aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "يف موضوع 

، اعتمدت اللجنة التقريـر  ٢٠١٤ أغسطس/ آب٧، املعقودة يف   ٣٢٤٢ويف اجللسة     -٦٤
انظر الفرع (" )aut dedere aut judicare(اكمة االلتزام بالتسليم أو احمل"النهائي عن موضوع، 

 عن تقديرها البـالغ      وأعربت اللجنة أيضاً   .وقررت أن تنهي نظرها يف املوضوع     ) جيم، أدناه 
لرئيس الفريق العامل، السيد كريانغساك كيتيشايساري، إلسهامه البالغ القيمة وملا أجنزه من            

ت اللجنة مع االمتنان إىل أعمال املقـرر        كما أشار . أعمال بطريقة تتسم بالكفاءة والسرعة    
  .اخلاص السابق املعين هبذا املوضوع، السيد جيسالف غاليتسكي

   املوضوععنالتقرير النهائي   -جيم  
يتوخى هذا التقرير تقدمي موجز ُيربز جوانب بعينها من أعمـال اللجنـة املتعلقـة                 -٦٥

، من أجل مساعدة الدول ")aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "مبوضوع 
  . وتيسري مناقشة املوضوع يف إطار اللجنة السادسة

  سيادة القانونل وفقاًااللتزام مبكافحة اإلفالت من العقاب   -١  
أعربت الدول عن رغبتها يف التعاون فيما بينها، ومع احملاكم الدولية املختـصة، يف                )١(

مبا ، و )٤٢٠( وال سيما اجلنايات ذات األمهية الدولية      ،ائممكافحة اإلفالت من العقاب على اجلر     
ويف إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة املعـين          . )٤٢١(يتماشى وسيادة القانون  

بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، التزم رؤساء الـدول واحلكومـات الـذين              
لة عدم السماح بإفالت املسؤولني عن      بكفا "٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤حضروا االجتماع يف    

جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو عـن انتـهاكات              
__________ 

، ١٩٧١ديـسمرب   / كانون األول  ١٨، املؤرخ   )٢٦-د(٢٨٤٠انظر، على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة         )٤٢٠(
؛ وقـرار اجلمعيـة العامـة       " اإلنـسانية  ضـد  مسألة معاقبة جمرمي احلرب ومرتكيب اجلـرائم      "واملعنون  

مبادئ التعاون الدويل يف اكتـشاف      " بشأن   ١٩٧٣ديسمرب  / كانون األول  ٣، املؤرخ   )٢٨-د(٣٠٧٤ رقم
 ١٨؛ واملبدأ   "واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني يف جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية           

مبـادئ  " واملعنون   ١٩٨٩مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٩/٦٥الجتماعي  اوالوارد يف قرار اجمللس االقتصادي      
 ".املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٦٧/١ار اجلمعية العامة قر )٤٢١(
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القانون الدويل اإلنساين واالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان من العقاب وبالتحقيق           
سبة مبرتكبيها، بسبل منها تقدمي     يف هذه االنتهاكات على النحو الواجب وإنزال العقوبات املنا        

مرتكيب أي من هذه اجلرائم إىل العدالة عن طريق اآلليات الوطنية أو، حيثما اقتضى األمـر،                
وواجب التعـاون علـى     . )٤٢٢("عن طريق اآلليات اإلقليمية أو الدولية، وفقاً للقانون الدويل        

لة التزامات منها االلتزام مكافحة اإلفالت من العقاب مكرس يف العديد من االتفاقيات ويف مج
وتتفق الدول على نطاق واسع يف الرأي القائـل بـأن االلتـزام             . )٤٢٣(بالتسليم أو احملاكمة  

بالتسليم أو احملاكمة يؤدي دوراً حامساً يف مكافحة اإلفالت من العقاب؛ ويسري االلتزام على 
، وقد أُدرج هذا االلتزام     )٤٢٤(يلطائفة واسعة من اجلرائم اليت تثري قلقاً بالغاً لدى اجملتمع الدو          

  .١٩٧٠يف مجيع االتفاقيات القطاعية ملكافحة اإلرهاب الدويل املربمة بعد عام 
ودور االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف دعم التعاون الدويل على مكافحة اإلفـالت               )٢(
ـ    ـالعقاب بات معترفاً به على األقل من       من س، الـذي طـرح مبـدأ       وذ أيام هوغو غروتي

aut dedere aut punire)    عند تلقي دولة طلب تسليم، ينبغـي هلـا         "): إما التسليم أو املعاقبة

__________ 

 .٢٢، الفقرة املرجع السابق )٤٢٢(
، بينـت   )بلجيكا ضـد الـسنغال    ( املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم     قضية   يف.  أدناه ٣انظر اجلزء    ) ٤٢٣(

 التسليم واحملاكمة طريقتان بديلتان ملكافحة اإلفالت مـن العقـاب مبوجـب          …: "حمكمة العدل الدولية أن   
قاسية أو الالإنسانية   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال      من اتفاقية مناهضة التعذيب      [٧ من املادة    ١ الفقرة

 .Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v) ..." ] ١٩٨٤ لعام أو املهينة

Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 443, para. 50 .(    وأضـافت احملكمـة أن للـدول
صلحة مشتركة يف أن تكفل، بالنظر إىل قيمها املشتركة، منع أفعـال            م"األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب      

 ،٤٤٩ الـصفحة  ،املرجـع نفـسه    ("التعذيب، وأال يتمتع مرتكبوها، حال وقوعها، باإلفالت من العقـاب         
زيادة فعاليـة النـضال ضـد    "وتكرر احملكمة تأكيدها على أن اهلدف والغرض من االتفاقية مها   ). ٦٨ الفقرة

 وانظر  ،٧٤ الفقرة   ،٤٥١ الصفحة   ،املرجع نفسه ( ،"ب إفالت مرتكيب هذه األفعال من العقاب      التعذيب بتجن 
 ).٧٥أيضاً الفقرة 

وتناول املقرر اخلاص، جيسالف غاليتسكي، باستفاضة يف تقريره الرابع مسألة واجب التعـاون علـى           
 اليت توفر األسـاس القـانوين       وضرب مثاالً على ذلك الصكوك الدولية التالية      . مكافحة اإلفالت من العقاب   

من ميثاق األمم املتحدة، وإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الوديـة     ) ٣(١املادة  : لواجب التعاون 
والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، وديباجة نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                  

ي الثاين عشر من املبادئ التوجيهية للجنة الوزراء التابعة جمللـس أوروبـا بـشأن         ، واملبدأ التوجيه  ١٩٩٨ لعام
 ٣٠القضاء على اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، اليت اعتمدهتا جلنة الـوزراء يف        

 .٣٣-٢٦، الفقرات A/CN.4/648، ٢٠١١مارس /آذار
؛ آيسلندا، والدامنرك، والسويد، وفنلندا، والنـرويج       )٣٣ فقرة، ال A/CN.4/612(على سبيل املثال، بلجيكا      )٤٢٤(

)A/C.6/66/SR.26 املرجـع نفـسه،    (؛ الـسلفادور    )١٨املرجع نفسه، الفقـرة     (؛ سويسرا   )١٠ ، الفقرة
؛ بـيالروس   )٦٤املرجـع نفـسه، الفقـرة       (؛ بـريو    )٤٢املرجع نفسه، الفقـرة     (؛ إيطاليا   )٢٤ الفقرة

)A/C.6/66/SR.27   املرجـع نفـسه،    (؛ واهلنـد    )٦٤املرجع نفسه، الفقرة    ( االحتاد الروسي    ؛)٤١، الفقرة
 ).٨١ الفقرة
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. )٤٢٥("أن تعاقب املذنب مبا يستحق أو تضعه حتت تـصرف اجلهـة املقدمـة للطلـب                إما
بديالً عن التسليم، حرصاً    " احملاكمة"مبصطلح  " العقاب"وتستعيض املصطلحات احلديثة عن     

  .ثبوت براءة اجلاين املزعومعلى إبراز إمكانية 

  أمهية االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف أعمال جلنة القانون الدويل  -٢  
 ")(aut dedere aut judicareااللتزام بالتـسليم أو احملاكمـة       "ميكن اعتبار موضوع      )٣(

" طينالوالية القضائية فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب خارج اإلقليم الـو          "مشموالً مبوضوع   
كان مدرجاً يف القائمة املؤقتة اليت تشمل أربعة عشر موضوعاً يف الدورة األوىل للجنة               الذي
االلتـزام   (٩و) إقامة الوالية القـضائية    (٨وجيري أيضاً تناوله يف املادتني      . )٤٢٦(١٩٤٩ عام

. ١٩٩٦من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، لعام          ) بالتسليم أو احملاكمة  
 من مشروع املدونة على االلتزام بالتسليم أو احملاكمة فيما يتعلـق باإلبـادة              ٩وتنص املادة   

اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم املرتكبة ضد األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا،             
قيـات  عدد مـن االتفا "وُيقال إن مبدأ التسليم أو احملاكمة ُمستمد من   . )٤٢٧(وجرائم احلرب 

ويشري حتليل تاريخ مشروع املدونة إىل أن مـا         .  تتضمن هذا االلتزام   )٤٢٨("املتعددة األطراف 
ة  هو احلاجة إىل نظام فعال لتجرمي اجلرائم األساسية املذكورة ومقاضا          ٩دفع إىل وضع املادة     

بع ومسوغ هذه املادة هو الطا    . )٤٢٩(اآلراء الفقهية ها، وليس املمارسة الفعلية للدول و     مرتكبي
اخلطري للجرائم املعنية، والرغبة يف مكافحة إفالت األفراد الذين يرتكبون هذه اجلـرائم مـن       

، إال أن النطـاق     )٤٣١(ومع أن حمط تركيز مشروع املدونة هو اجلرائم األساسية        . )٤٣٠(العقاب
__________ 

)٤٢٥ ( Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Book II, chapter XXI, section IV) نكليزية ترمجه إىل اإلFrancis 

W. Kelsey (Oxford/London: Clarendon Press/Humphrey Milford, 1925), pp. 527-529 at 527.( 
)٤٢٦( United Nations, The Work of the International Law Commission, Eighth edition (New York: 

United Nations 2012), vol. 1, p. 37. 
مع عدم اإلخالل باختصاص حمكمة جنائية دولية، جيب على الدولة الطرف اليت يوجد يف إقليمهـا فـرد                  " )٤٢٧(

 ١٩أو  ] اجلـرائم ضـد اإلنـسانية      [١٨أو  ] اإلبادة اجلماعية  [١٧ادة  يدعى أنه ارتكب جرمية مبينة يف امل      
أن تقوم بتـسليم هـذا الفـرد        ] جرائم احلرب  [٢٠أو  ] اجلرائم ضد األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا      [
 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة       ( املادة   أيضاً تعليق اللجنة على هذه     انظر". مبحاكمته أو

 ).، الفصل الثاين)A/51/10 (١٠واخلمسون، امللحق رقم 
 ).املرجع نفسه) (٣(، الفقرة ٨مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، املادة  )٤٢٨(
، ١٤٦، الـصفحة    )A/49/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم           )٤٢٩(

 .١٤٢الفقرة 
، ٩، واملـادة  )٨(و) ٤(و) ٣(، الفقـرات  ٨اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، املـادة      مشروع مدونة    )٤٣٠(

 .))A/51/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم () ٢( الفقرة
العـدوان؛  :  جرميـة  ١٢ اجلرائم التالية البالغ عددها      ١٩٩١كان مشروع املدونة يشمل يف القراءة األوىل عام          ) ٤٣١(

اإلبادة اجلماعية؛  والسيطرة االستعمارية واألشكال األخرى للسيطرة األجنبية؛       والتدخل؛  والتهديد بالعدوان؛   و
جرائم احلرب اجلسيمة   وانتهاكات حقوق اإلنسان بصورة منتظمة أو على نطاق مجاعي؛          والفصل العنصري؛   و
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املادي لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة يشمل معظم اجلرائم ذات األمهية الدولية، علـى النحـو        
  .أعاله) ١(ذكور يف البند امل

  موجز األعمال  -٣  
شـكك يف   . يلخص ما يلي عدة جوانب رئيسية من عمل اللجنة يف هذا املوضوع             )٤(

املاضي بعض أعضاء اللجنة، مبن فيهم املقرر اخلاص جيسالف غاليتـسكي، يف اسـتخدام              
، الذي "judicare"ح ، ال سيما فيما يتعلق مبصطل"aut dedere aut judicare"الصيغة الالتينية 

بيد أن املقرر اخلاص ارتأى أن      ". احملاكمة"اعتربوا أنه ال يعكس بصورة دقيقة نطاق مصطلح         
من السابق ألوانه يف ذلك الوقت التركيز على التعاريف الدقيقة للمصطلحات تاركاً إياهـا              

قريـر  ت وقـرر    .)٤٣٢("استخدام املصطلحات "لُتحدد يف املستقبل يف إطار مشروع مادة عن         
إىل أن مسألة حتديد ما إذا كانـت األولويـة إللزاميـة            الشروع يف العمل باالستناد      اللجنة

  .مرهونة بالسياق وبالنظام القانوين املطبق يف حاالت بعينها" احملاكمة"إللزامية  أم" التسليم"
راسـة  الد:  من املواد مفيداً لعملها، وعلى وجه التحديد        عريضاً نطاقاًواعتربت اللجنة     )٥(

هلا صلة بالعمل الذي تضطلع به اللجنة        االستقصائية لالتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون      
املـشار إليهـا     ()٤٣٣(")aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة     "بشأن موضوع   

__________ 

االجتار غري املشروع باملخدرات؛    و الدويل؛   اإلرهابوجتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم؛      وللغاية؛  
 عدد اجلرائم يف املشروع     ١٩٩٦ و ١٩٩٥وقصرت اللجنة يف دورتيها لعامي      . اإلضرار العمد واجلسيم بالبيئة   و

اجلـرائم ضـد    وجرائم احلـرب؛    واإلبادة اجلماعية؛   العدوان؛ و : النهائي ملدونة اجلرائم على أربع جرائم هي      
ويبـدو أن   . بإرث حمكمة نورمربغ كمعيار الختيار اجلرائم املشمولة مبشروع املدونة        اإلنسانية، متقيدة بذلك    

 حكومة على قائمة اجلرائم االثنيت      ٢٤السبب الرئيسي هلذا النهج ُيعزى إىل التعليقات غري اإلجيابية الواردة من            
بة ضد األمم املتحـدة     وأضيفت يف آخر حلظة جرمية خامسة هي اجلرائم املرتك        . ١٩٩١عام   عشرة املقترحة يف  

واألفراد املرتبطني هبا، بالنظر إىل حجم وخطورة مشكلة االعتداءات على هؤالء األفراد، فضالً عـن طابعهـا            
 ).Add.1 وA/CN.4/448" (اجلوهري بالنسبة لصون السلم واألمن الدوليني"

الفصل "اللجنة أن   فقد رأت   .  من مشروع املدونة   ٩ومل تكن جرمية العدوان مشمولة بأحكام املادة          
من جانب حمكمة وطنية لدولة ما يف مسألة ارتكاب عدوان أو عدم ارتكابه من جانب دولة أخرى خمالف                  

وتؤدِّي ممارسة احملكمـة    ...  .مبدأ ال سلطان لنظري على نظريه     ملبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل وهو        
تكاب أو عدم ارتكاب عدوان من جانب دولـة         الوطنية لدولة ما اختصاص ينطوي على النظر يف مسألة ار         

مشروع مدونـة اجلـرائم    (".الدولية وبالسلم واألمن الدولينيأخرى إىل آثار خطرية فيما يتعلَّق بالعالقات        
 ١٠، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقـم            املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها   

)A/51/10(١٤، الفقرة ٤١ و٤٠ ، الصفحتان.( 
)٤٣٢( A/CN.4/603   وناقش املقرر اخلاص يف تقريره األويل صـيغاً التينيـة خمتلفـة متـصلة        . ٣٧-٣٦ الفقرتان

 ,aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere aut prosequi; aut dedere: باملوضوع؛ هي

aut judicare, aut tergiversari; and aut dedere aut poenam persequi) A/CN.4/571 ، ٨-٥الفقرات( .
 Raphäel van Steenberghe, “The Obligation to Extradite or Prosecute: Clarifying its: انظـر أيـضاً  

Nature” (Journal of International Criminal Justice, vol. 9 (2011), p. 1089 at pp. 1107-8, on the 

formulas aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi, and aut dedere aut judicare. 
)٤٣٣( A/CN.4/630. 
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طـراف  اليت حددت صكوكاً متعددة األ    )") ٢٠١٠(الدراسة االستقصائية لألمانة    "    ببعد   فيما
على الصعيدين العاملي واإلقليمي تتضمن أحكاماً جتمع بني التسليم واحملاكمة كبديلني متـاحني         

املـسائل  قـضية    يف   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ وحكم حمكمة العدل الدولية املؤرخ       ؛ملعاقبة اجلناة 
  .)بلجيكا ضد السنغال(املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم 

  كوك املتعددة األطرافتصنيف أحكام الص  )أ(  
توصيفاً وتصنيفاً للـصكوك ذات     ) ٢٠١٠(اقترحت الدراسة االستقصائية لألمانة       )٦(

الصلة يف ضوء هذه األحكام، وحبثت يف األعمال التحضريية لبعض االتفاقيات الرئيسية اليت             
وبالنسبة لبعض األحكام، استعرضت الدراسـة أيـضاً   . شكلت مناذج ُتحتذى يف هذا اجملال     

وبينت أوجه االختالف وأوجه الشبه بني األحكام اليت تناوهلـا          . أُبدي عليها من حتفظات    ما
: االستعراض يف خمتلف االتفاقيات، وكذا تطورها، مث قدمت استنتاجات عامة بشأن ما يلي            

الشروط اليت تنطبـق علـى   ) ب(العالقة بني التسليم واحملاكمة يف األحكام ذات الصلة؛      ) أ(
الشروط السارية على احملاكمة مبوجب خمتلف      ) ج(وبني مبوجب خمتلف االتفاقيات؛     تسليم املطل 
: وصنفت الدراسة االتفاقيات اليت تتضمن مثل هذه األحكام إىل أربع فئات هـي            . االتفاقيات

 ملكافحة تزييف النقود وغريها من االتفاقيات اليت تسري على شـاكلتها؛        ١٩٢٩ اتفاقية عام  )أ(
 ١٩٤٩اتفاقيـات جنيـف لعـام       ) ج(اإلقليمية بشأن تسليم املطلـوبني؛      االتفاقيات   )ب(

 بشأن قمع االستيالء    ١٩٧٠اتفاقية الهاي لعام    ) د(؛  ١٩٧٧والربوتوكول اإلضايف األول لعام     
  . غري املشروع على الطائرات واالتفاقيات األخرى اليت حذت حذوها

ريها من االتفاقيات اليت تـسري       ملكافحة تزييف النقود وغ    ١٩٢٩وتتميز اتفاقية عام      )٧(
جترمي الفعل اإلجرامي ذي الصلة، الذي تتعهد الدول األطراف  ) أ: ( مبا يلي  )٤٣٤(على شاكلتها 

وجود أحكام بـشأن احملاكمـة      ) ب(بأن جتعله فعالً موجباً للعقاب مبقتضى قوانينها احمللية؛         
لق بتسليم املواطنني وممارسة الوالية     والتسليم تأخذ بعني االعتبار اآلراء املتباينة للدول فيما يتع        

وجود أحكـام   ) ج(القضائية خارج اإلقليم، حيث تكون تلك املمارسة اختيارية ال إلزامية؛           
إقامـة  ) د(قدم املطلوب إىل احملاكمة؛     تفرض واجب التسليم، وعند رفض طلب التسليم، يُ       

جلرم جرمـاً يـستوجب     نظام للتسليم تتعهد مبوجبه الدول، يف ظل شروط معينة، باعتبار ا          
وجود بند ينص على أن مشاركة الدولة يف االتفاقية ال تؤثِّر يف موقفهـا إزاء               ) ه(التسليم؛  

وجود شرط يتعلـق    ) و(املسألة العامة للوالية اجلنائية باعتبارها من مسائل القانون الدويل؛          
وبينما تتضمن بعض . ول اجلنائية وإدارة املسائل اجلنائية لفرادى الدعاتبعدم اإلخالل بالتشري  

__________ 

اتفاقيـة  ) ب(و؛  ١٩٣٦اتفاقية قمع االجتار غري املشروع باملخدرات اخلطرة لعـام          ) أ(على سبيل املثال،     )٤٣٤(
غـاء الغـري    اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واسـتغالل ب        ) ج(و؛  ١٩٣٧اإلرهاب واملعاقبة عليه لعام      منع
 املتعلقة بـاملؤثرات العقليـة      ةاالتفاقي) ه(و؛  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام     ) د(و؛  ١٩٥٠ لعام
 .١٩٧١ لعام
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الصكوك املصنفة ضمن هذا النموذج بعض االختالفات املصطلحية ذات الطابع التحريـري،            
  .تعدِّل صكوك أخرى جوهر االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف

ويتضمن أيضاً العديد من االتفاقيات والترتيبات اإلقليمية املتعلقة بالتسليم أحكامـاً             )٨(
، وإن كانت تلك الصكوك تؤكد يف العـادة علـى    )٤٣٥(ياري التسليم واحملاكمة  جتمع بني خ  

وال تتوخى تقدمي املطلوب إىل احملاكمة إال كبـديل        ) الذي تنظمه بالتفصيل  (االلتزام بالتسليم   
والتسليم، وفقاً هلذا النموذج، هو وسيلة        .لتجنب اإلفالت من العقاب يف سياق ذلك التعاون       

وعلى الدول األطراف التزام عام بالتسليم ما مل يكن            .ية القضائية اجلنائية  لضمان فعالية الوال  
فعلى    .طلب التسليم خاضعاً لشرط أو استثناء، مبا يف ذلك أسباب الرفض اإللزامية والتقديرية            

وخضعت    .سبيل املثال، ميكن أن يكون تسليم املواطنني حمظوراً أو خاضعاً لضمانات حمددة           
ردة يف االتفاقات والترتيبات الالحقة لتعديالت وتغيريات مبرور الوقت، ال سيما           األحكام الوا 

  .)٤٣٦(فيما يتعلق بالشروط واالستثناءات
 نفس احلكم الذي ُيلزم كل طرف من        ١٩٤٩وتتضمن اتفاقيات جنيف األربع لعام        )٩(

، بارتكاهباباألمر   املخالفات اجلسيمة أو     بارتكاباألطراف املتعاقدة السامية مبالحقة املتهمني      
بيد أن هلذا الطرف أيضاً إذا فضل ذلك، وطبقاً            .وبتقدميهم إىل حماكمه، أياً كانت جنسيتهم     

ألحكام تشريعه، أن يسلم هؤالء األشخاص إىل طرف متعاقد سام آخر معـين حملاكمتـهم               
ن وهكذا، فـإ    )٤٣٧( دامت تتوفر لدى ذلك الطرف أدلة اهتام كافية ضد هؤالء األشخاص           ما

__________ 

مدونـة  "، املعروفة أيضاً باسم     ١٩٢٨اتفاقية القانون الدويل اخلاص لعام      ) أ: (تشمل هذه الصكوك ما يلي     )٤٣٥(
اتفاقيـة تـسليم    ) ب(و؛  )التـسليم (، الفصل الثالث    )لدويلقانون اإلجراءات ا  (، الباب الرابع    "بوستامانيت

االتفاقيـة  ) د(و؛  ١٩٨١اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم اجملرمني لعـام         ) ج(و؛  ١٩٣٣اجملرمني لعام   
 ١٩٦١االتفاقية العامة للتعاون يف جمال العدالة لعـام         ) ه(و؛  ١٩٥٧األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني لعام      

(Convention générale de coopération en matière de justice) اتفاقية اجلماعة االقتصادية لـدول  ) و(و؛
  .خطة لندن لنقل اجملرمني املدانني داخل الكومنولث) ز(و؛ ١٩٩٤غرب أفريقيا املعنية بتسليم اجملرمني لعام 

، ٤٥/١١٦القـرار   (ية لتسليم اجملرمني    ينبغي اإلشارة أيضاً إىل أن اجلمعية العامة اعتمدت املعاهدة النموذج          )٤٣٦(
 انظـر أيـضاً   ). ٤٥/١١٧القـرار   (واملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املـسائل اجلنائيـة          ) املرفق
، الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات         بشأن تسليم اجملرمني   ٢٠٠٤  لعام النموذجي القانون

انظـر   . http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf: واجلرمية، واملتاح يف العنـوان التـايل      
الدليل املنقح بشأن املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني والدليل املنقح بـشأن املعاهـدة النموذجيـة                أيضاً
    :املساعدة يف املسائل اجلنائية، املتاحني يف العنوان التايل لتبادل

http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf (visited on 3 June 2014).  
. ، على التوايل، من اتفاقيات جنيف األوىل والثانيـة والثالثـة والرابعـة         ١٤٦، و ١٢٩، و ٥٠، و ٤٩املواد   )٤٣٧(

" تـسليم "سبب استخدام اتفاقيـات جنيـف ملـصطلح         ) ٢٠١٠(وُتوضح الدراسة االستقصائية لألمانة     
)hand over (تسليم املطلوبني "وليس) "extradite( ٥٤، وذلك يف الفقرة.  

 ”Claus Kreβ (“Reflection on the Iudicare Limb of the Grave Breaches Regimeحـسب   
Journal of International Criminal Justice, vol. 7 (2009), p. 789), what the judicare limb of the 
grave breaches regime actually entails is a duty to investigate and, where so warranted, to 

prosecute and convict.  
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االلتزام، يف إطار ذلك النموذج، مبالحقة شخص مشتبه يف ارتكابه جرمية وتقدميه إىل احملاكمة 
ليس مرهوناً بأية اعتبارات تتعلق بالوالية القضائية، كما أن هذا االلتزام قائم بغض النظر عن               

ومع ذلك، فإن خيار التسليم مرهون بـشرط أن           .)٤٣٨(أي طلب تسليم يرد من طرف آخر      
وأصبحت هذه اآللية سارية علـى         .الدولة الساعية إىل احملاكمة دعوى ظاهرة الوجاهة      تقيم  

  .)٤٣٩( عن طريق اإلحالة١٩٧٧الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
 ١٩٧٠وتنص اتفاقية الهاي بشأن قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات لعام               )١٠(

اقدة اليت يوجد اجلاين املـشتبه فيـه يف إقليمهـا           إذا مل تقم الدولة املتع    " على أنه    ٧يف املادة   
 كان وسواء ارتكبت اجلرمية يف إقليمها أم ال، بإحالة          بتسليمه، تكون ملزمة، بدون استثناء أياً     

خمتلفة عن الصيغة املعتمدة يف     " صيغة الهاي "و   ".القضية إىل سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة     
يات عدة الحقة ترمي إىل قمع جـرائم بعينـها،          اتفاقيات جنيف، وقد حذت حذوها اتفاق     

مبا فيهـا التعـذيب،     (أيضاً   كثرية، ويف جماالت أخرى      أساساً كافحة اإلرهاب يتصل مب  فيما
واالرتزاق، واجلرائم ضد األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، واجلرمية عرب الوطنية، والفساد،            

 من تلك الصكوك الالحقـة قـد عـدلت          ومع ذلك، فإن الكثري     .)٤٤٠()واالختفاء القسري 

__________ 

 Jean S. Pictet (ed), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, vol. IVانظـر   )٤٣٨(

(International Committee of the Red Cross 1958), p. 593.  
  .١٩٧٧من الربوتوكول اإلضايف األول لعام ) ٢(٨٨ واملادة) ٣(و) ١(٨٥املادة  )٤٣٩(
 ملنع األعمال اإلرهابية    ١٩٧١اتفاقية منظمة الدول األمريكية لعام      ) أ: (تشمل، عدَّة اتفاقيات منها، ما يلي      )٤٤٠(

اليت تأخذ شكل جرائم ضد األشخاص واالبتزاز املتصل هبا، واليت هلا أمهيـة دوليـة، واملعاقبـة عليهـا؛                   
اتفاقية منـع  ) ج(؛ ١٩٧١ األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، لعام      اتفاقية قمع  )ب(

اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبـة عليهـا،               
ة الوحـدة األفريقيـة     اتفاقية منظم ) ه(؛  ١٩٧٧االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب لعام      ) د(؛  ١٩٧٣ لعام

؛ ١٩٧٩االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهـائن لعـام      ) و(؛  ١٩٧٧للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا، لعام       
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ) ح(؛  ١٩٧٩اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية لعام        )ز(

اتفاقية البلدان األمريكية لقمع التعذيب     ) ط(؛  ١٩٨٤ لعام    و املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ      
االتفاقية اإلقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمـي املتعلقـة بقمـع       ) ي(؛  ١٩٨٥واملعاقبة عليه لعام    

 الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري     ) ك(؛  ٢٠٠٤ وبروتوكوهلا اإلضايف لعام     ١٩٨٧اإلرهاب، لعام   
، املكمل التفاقية قمع األعمـال غـري        ١٩٨٨املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل، لعام          

اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سـالمة         ) ل(املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين؛       
االجتار غـري املـشروع يف املخـدرات        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     ) م(؛  ١٩٨٨املالحة البحرية، لعام    

االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم ومتويلـهم           ) ن(؛  ١٩٨٨واملؤثرات العقلية، لعام    
؛ ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص، لعـام    ) س(؛  ١٩٨٩وتدريبهم، لعام   

، وبروتوكوهلـا االختيـاري     ١٩٩٤ واألفراد املرتبطني هبا، لعام      اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة    ) ع(
اتفاقية البلدان األمريكية   ) ص(؛  ١٩٩٦اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، لعام       ) ف(؛  ٢٠٠٥ لعام

ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة واالجتار هبا بطريقـة غـري                
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشـوة املـوظفني            ) ق(؛  ١٩٩٧شروعة، لعام   م

 بالقنابل،  االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية    ) ر(؛  ١٩٩٧األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، لعام       
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املصطلحات األصلية، مما ترتب عليه، يف بعض األحيان، تأثري يف جوهر االلتزامات الواردة يف              
   .صيغة الهاي

 الصادر عن   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ويف الرأي املستقل الوارد يف تذييل احلكم املؤرخ           )١١(
 بلجيكـا ضـد   (االلتزام باحملاكمة أو التسليم     املسائل املتصلة ب  قضية  حمكمة العدل الدولية يف     

التـسليم أو   (املعاهدات اليت تتضمن صيغة     "، تناول القاضي يوسف أيضاً تصنيف       )السنغال
من  الفئة األوىل    وتتضمن  .)٤٤١(وقّسمها إىل فئتني عامتني   " aut dedere aut judicare) احملاكمة

م، وال ُتصبح، مبقتضاها، احملاكمة واجبة إال       أحكاماً تفرض التزاماً بالتسلي   االتفاقيات الدولية   
وقد صيغت هذه االتفاقيات حبيث تعطي األولوية للتسليم إىل الدولة اليت              .بعد رفض التسليم  

تفرض أي التزام عام علـى الـدول         ومعظم هذه االتفاقيات ال      .ارتكبت اجلرمية يف إقليمها   
لمحاكمة، وال تصبح احملاكمة واجبة على      األطراف بتقدمي الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية ل      

الدولة اليت يوجد يف إقليمها هذا الشخص إال إذا ُرفض طلب التسليم، أو نتيجة لوجود بعض        
 ٢٢ومن أمثلة هذه الفئة األوىل الفقرة          .العوامل مثل جنسية الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية      

 من اتفاقيـة  ١٥، واملادة ١٩٢٩نقود لعام    من االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف ال      ٩من املادة   
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      ٥االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد، واملادة       

    .الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

__________ 

اتفاقيـة   )ت(؛  ١٩٩٨نائي يف محاية البيئة، لعام      االتفاقية املعنية باالستعانة بالقانون اجل    ) ش(؛  ١٩٩٧لعام  
الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية محاية امللكية الثقافية يف        ) ث(؛  ١٩٩٩القانون اجلنائي بشأن الفساد، لعام      

؛ ١٩٩٩ االتفاقية الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب لعـام         ) خ(؛  ١٩٩٩حالة نشوب نزاع مسلح، لعام      
ري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد             الربوتوكول االختيا  )ذ(

، ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة    ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة، لعام   ) ض(؛  ٢٠٠٠اإلباحية، لعام   
اتفاقية االحتـاد    )ب ب(؛  ٢٠٠١اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرائم احلاسوبية، لعام        ) أأ(وبروتوكوالهتا؛  

؛ ٢٠٠٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، لعام       ) ج ج(؛  ٢٠٠٣األفريقي ملنع ومكافحة الفساد، لعام      
اتفاقيـة جملـس أوروبـا ملنـع     ) ه ه(؛ ٢٠٠٥االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، لعام  ) دد(

؛ ٢٠٠٦ مجيع األشخاص من االختفاء القسري، لعام        االتفاقية الدولية حلماية  ) وو(؛  ٢٠٠٥اإلرهاب، لعام   
الربوتوكول املكمـل    )ح ح(؛  ٢٠٠٧اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب، لعام          ) زز(

االتفاقية املتعلقة بقمع األفعـال      )ط ط(؛  ٢٠١٠التفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات، لعام         
  .٢٠١٠لطريان املدين الدويل، لعام غري املشروعة املتعلقة با

)٤٤١ ( Separate Opinion of Judge Yusuf in the case concerning Questions relating to the Obligation to 

Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 567-568, 

paras. 19-22 . راجع أيضاً تعليقات بلجيكـا  . ١٢٦، الفقرة )٢٠١٠(دراسة االستقصائية لألمانة انظر أيضاً ال
املعاهدات اليت تتضمن   ) أ: (، واليت حددت فيها بلجيكا نوعني من املعاهدات       ٢٠٠٩ املقدمة إىل اللجنة يف عام    

ملدعى ارتكابه  احملاكمة ويكون فيها االلتزام باحملاكمة مشروطاً برفض طلب تسليم الشخص ا           شرط التسليم أو  
املعاهدات اليت تتضمن شرط احملاكمة أو التسليم واليت تقتضي من الدول أن متارس االختصاص              ) ب(وجرمية؛  

 دون أن جتعل ذلك االلتزام مشروطاً برفض طلب تسليم سابق           باملعاهداتالعاملي إزاء مرتكيب اجلرائم املشمولة      
)A/CN.4/612   (خلـاص غاليتـسكي يف تقريـره الرابـع           املقرر ا  ااقتبسهقد  ، و )١٥، الفقرةA/CN.4/648 ،

  .)٥٦ واحلاشية ٨٥ الفقرة
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لتزاماً باحملاكمة، على أن    وتتضمن الفئة الثانية من االتفاقيات الدولية أحكاماً تفرض ا           
يكون التسليم خياراً متاحاً، فضالً عن أحكام تفرض التزاماً باحملاكمـة مـشفوعاً بـالتزام               

وميكن أن جند تلك الشروط الواردة يف هذه الفئة الثانية،             .بالتسليم إذا مل جتر الدولة احملاكمة     
، ويف  ١٩٤٩ األربـع لعـام      على سبيل املثال، يف األحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف         

 بشأن قمع االستيالء غري املشروع على       ١٩٧٠ من اتفاقية الهاي لعام      ٧ من املادة    ١الفقرة  
    . من اتفاقية مناهضة التعذيب٧ من املادة ١الطائرات، والفقرة 

ويف ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدول ميكن أن تقرر لنفـسها، عنـد صـياغة                   )١٢(
يغة تعاقدية لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة هي األنسب للهدف الذي تتوخاه           املعاهدات، أية ص  

ونظراً ملا تتميز به املمارسة املتعلِّقة باملعاهدات من تنوُّع شديد يف صـياغة                .يف ظرف معني  
االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، ومضمونه ونطاقه، فسيكون من العبث أن تعكف اللجنة علـى     

   .)٤٤٢(تلف أحكام املعاهدات املتعلقة بااللتزام بالتسليم أو احملاكمةاملواءمة بني خم
وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن نطاق االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة مبوجـب                 )١٣(

االتفاقيات ذات الصلة ينبغي حتليله على أساس كل حالة على حدة، فإهنا تعترف بإمكانيـة               
ئص املشتركة يف أحدث االتفاقيات اليت تتضمن االلتزام        وجود بعض االجتاهات العامة واخلصا    

الـيت  " صيغة الهاي  " استخدام ويبدو أن أحد أهم هذه االجتاهات هو         .بالتسليم أو احملاكمة  
 ويتبع ما ينـاهز     .)٤٤٣("منوذجاً ملعظم االتفاقيات احلديثة الرامية إىل قمع جرائم معينة        "باتت  

ويوجـد يف      ".صيغة الهـاي  " أو بعده    ١٩٧٠ عام   ثالثة أرباع االتفاقيات اليت صيغت يف     
 تلك اجتاه مشترك يتمثل يف إلزام الدولة احملتجزة للمطلوب، دون ١٩٧٠بعد عام  اتفاقيات ما

استثناء، بأن حتيل قضية الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية إىل السلطات املختصة، إذا مل تقـم               
جتـرمي  ) أ( : تقتضي من الدول األطراف ما يلي      وهذا االلتزام تكمله أحكام إضافية        .بتسليمه

إقامة الوالية القضائية على اجلرميـة حينمـا        ) ب(اجلرم ذي الصلة مبوجب قوانينها الوطنية؛       
توجد صلة هبذه اجلرمية، أو عندما يكون الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف إقليمها              

__________ 

  :، إىل أنه)١٥٣، الفقرة A/CN.4/630) (٢٠١٠(ختلص الدراسة االستقصائية لألمانة العامة  )٤٤٢(
يتبني من دراسة املمارسات التعاهدية يف هذا امليدان أن درجة خصوصية خمتلف االتفاقيـات              "...   

رمني لمجئل تتفاوت تفاوتاً كبرياً، وأن عدد االتفاقيات اليت تعتمد آليات متطابقة ملعاقبة ا            يف تنظيم هذه املسا   
ويبدو أن أوجه التفاوت يف األحكام املتصلة       . قليل جداً ) مبا يف ذلك ما خيص العالقة بني التسليم واحملاكمة        (

سسي واملواضـيعي الـذي يتفـاوض       باحملاكمة والتسليم حمددة بعدة عوامل، مبا فيها اإلطار اجلغرايف واملؤ         
وتطور ميادين القانون الدويل ذات الصلة، مثل حقوق اإلنـسان والعدالـة            ... إطاره بشأن كل اتفاقية      يف

ويستنتج من ذلك أنه يف حني ميكن حتديد بعض االجتاهات العامة واخلصائص املـشتركة يف      . اجلنائية الدولية 
نتاجات القطعية بشأن النطاق احملدد لكل من األحكـام علـى     األحكام ذات الصلة، يتعني استخالص االست     

أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة صياغة احلكم واإلطار العام للمعاهـدة املـدرج فيهـا واألعمـال         
  ".التحضريية ذات الصلة

  .٩١الفقرة املرجع نفسه،  )٤٤٣(
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لشخص املدعى ارتكابـه اجلرميـة رهـن        اختاذ التدابري اليت تكفل وضع ا     ) ج(وال تسلمه؛   
 .)٤٤٤(معاملة اجلرمية باعتبارهـا موجبـة للتـسليم       ) د(االحتجاز والشروع يف حتقيق أويل؛      

وجه اخلصوص، تكتفي االتفاقيات، يف جانب االلتزام املتعلق باحملاكمة، بالتأكيد على            وعلى 
 جة أقل اجتاه للنص على أنه     وهناك أيضاً بدر     .إحالة القضية إىل سلطة خمتصة لغرض احملاكمة      

 على الدولة احملتجزة للشخص املدعى ارتكابه اجلرمية، يف حال عدم قيامها مبحاكمتـه،            يتعني
    .تسليم هذا الشخص من دون أي استثناء

وتالحظ اللجنة وجود ثغرات هامة قد يلزم سدها يف نظام االتفاقيات احلايل الـذي            )١٤(
وعلى وجه اخلصوص، هناك افتقار إىل اتفاقيات دوليـة            .اكمةحيكم االلتزام بالتسليم أو احمل    

 وجرائم احلرب، عـدا     ،)٤٤٥(تتضمن هذا االلتزام بالنسبة ملعظم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية        
وفيمـا يتعلـق     .)٤٤٦(االنتهاكات اجلسيمة، وجرائم احلرب يف الرتاعات املسلحة غري الدولية      

__________ 

  .١٠٩ الفقرة ،املرجع نفسه )٤٤٤(
، صيغة الهاي، وتـشري إىل      ٢٠٠٦ن االختفاء القسري لعام     تتبع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م       )٤٤٥(

بيد أنه، فيما عـدا     . اجلرمية اليت تصفها باجلرمية ضد اإلنسانية، عندما تكون عامة ومنهجية         " شدة خطورة "
هذا، يبدو أن هناك افتقاراً إىل االتفاقيات الدولية اليت تتضمن االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة فيمـا يتعلـق                   

  .ئم املرتكبة ضد اإلنسانيةباجلرا
 هو إقامة الوالية القضائية العاملية علـى        ١٩٤٩املبدأ األساسي الذي تقوم عليه اتفاقيات جنيف األربع لعام           )٤٤٦(

وتتضمن كل اتفاقية مادة تبني األفعال اليت تشكل انتهاكات خطرية، تلي           . االنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات  
  . احملاكمةمباشرة احلكم املتعلق بالتسليم أو 

): ، علـى التـوايل    ٥١ و ٥٠املادتـان   (وهذه املادة متطابقة بالنسبة التفاقييت جنيف األوىل والثانية           
املخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص                 "

التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة         القتل العمد،   : حمميني أو ممتلكات حممية باالتفاقية    
بعلم احلياة، تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو بالـصحة، تـدمري املمتلكـات                  

  ". االستيالء عليها على نطاق واسع ال تربره الضرورات احلربية، وبطريقة غري مشروعة وتعسفية أو
املخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة      : " من اتفاقية جنيف الثالثة على ما يلي       ١٣٠دة  وتنص املا   

: السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية باالتفاقيـة                
اصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث     مثل القتل العمد، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخل           

آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسري احلرب على اخلدمة يف القـوات                 
املسلحة بالدولة املعادية أو حرمانه من حقه يف أن حياكم بصورة قانونية وبدون حتيز وفقاً للتعليمات الواردة                 

  ". يف هذه االتفاقية
املخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة      : " من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي       ١٤٧ادة  وتنص امل   

: السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية باالتفاقيـة                
ة بعلم احلياة؛ وتعّمد إحداث آالم      القتل العمد؛ والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاص          

شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غري املشروع، واحلجز غري املشروع،                
وإكراه الشخص احملمي على اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه من حقه يف أن حيـاكم                  

فقاً للتعليمات الواردة يف هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتـدمري واغتـصاب   بصورة قانونية وغري متحيزة و    
  ". املمتلكات على حنو ال تربره ضرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية
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م التعاون الدويل لتحسني النظام البدائي القـائم مبوجـب          باإلبادة اجلماعية، ميكن تعزيز نظا    
فعلى حنو ما بّينت حمكمـة         .١٩٤٨اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، لعام         

بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا          العدل الدولية يف القضية املتعلقة      
، فإن املادة السادسة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية )ا واجلبل األسودالبوسنة واهلرسك ضد صربي (

ال ُتلزم األطراف املتعاقدة سوى بإقامة وممارسة الوالية القضائية اجلنائية اإلقليمية، والتعاون،            
  .)٤٤٧("حمكمة جزائية دولية"يف ظروف معينة، مع 

   تنفيذ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  )ب(  
قـضية  ترى اللجنة أن احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدوليـة يف               .ايصيغة اله   )١٥(

 مفيد يف استجالء بعض     )بلجيكا ضد السنغال  (املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم       
ويقتصر احلكم على حتليـل آليـة          .اجلوانب ذات الصلة بتنفيذ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة       

 ويركز احلكم بوجه خـاص       .لعقاب مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب    مكافحة اإلفالت من ا   
، وااللتزام بفتح حتقيق    )٥املادة  (على العالقة بني خمتلف املواد املتعلقة بإقامة الوالية القضائية          

 وبينما يتعلَّق استدالل احملكمـة  .)٤٤٨()٧املادة (وااللتزام باحملاكمة أو التسليم   ) ٦ املادة(أويل  
تحديد بتنفيذ وتطبيق املسائل احمليطة بتلك االتفاقية، ومبـا أن أحكـام اتفاقيـة              على وجه ال  

قد ف،  "صيغة الهاي "مناهضة التعذيب ذات الصلة باحملاكمة أو التسليم منسوجة على منوال           
مبوجب " احملاكمة أو التسليم  "يساعد قرار احملكمة أيضاً على توضيح املعىن املقصود يف نظام           

ومبا أن احملكمة   .)٤٤٩( واالتفاقيات األخرى اليت اتبعت نفس الصيغة١٩٧٠عام اتفاقية الهاي ل
__________ 

 أي التـزام بالتـسليم      ١٩٧٧وال ُتنشئ االتفاقيات األربع والربوتوكول اإلضـايف األول لعـام             
وال يتضمن كذلك أي من الصكوك الدولية األخرى املتعلقة         . طاق املخالفات اجلسيمة  احملاكمة خارج ن   أو

  .جبرائم احلرب هذا االلتزام
)٤٤٧ ( I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 226-227 and 229, paras. 442, 449 . تنص املادة السادسة على ما يلـي :

 من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة أمام         حياكم األشخاص املتهمون بارتكاب اإلبادة اجلماعية أو أي       "
حمكمة خمتصة من حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام حمكمة جزائيـة دوليـة تكـون ذات                

 ٤٤٢ومل تستبعد احملكمـة يف الفقـرة        ". اختصاص إزاء من يكون من األطراف املتعاقدة قد اعترف بواليتها         
 Article VI only obliges the Contracting Parties to institute and" : ما يلـي حظت أخرى عندما الأسساً

exercise territorial criminal jurisdiction; while it certainly does not prohibit States, with respect to 

genocide, from conferring jurisdiction on their criminal courts based on criteria other than where the 

crime was committed which are compatible with international law, in particular the nationality of the 

accused, it does not oblige them to do so".  
)٤٤٨( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 450-461, paras. 71–121.  
من اتفاقية مناهضة التعذيب تستند إىل حكم مماثل للحكم الوارد يف اتفاقية            ) ١(٧تشري احملكمة إىل أن املادة       )٤٤٩(

 The dispositive“:دونوهيـو مـا يلـي   وتقول القاضية ). ٩٠املرجع نفسه، الفقرة  (١٩٧٠الهاي لعام 

paragraphs of today’s Judgment bind only the Parties. Nonetheless, the Court’s interpretation of a 

multilateral treaty (or of customary international law) can have implications for other States. The 
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 فإن صيغة احملاكمة أو التـسليم       )٤٥٠()jus cogens( أيضاً بأن حظر التعذيب قاعدة آمرة        تقر
مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب ميكن أن تشكل منوذجاً ألنظمـة جديـدة للمحاكمـة أو               

شمولة بالقواعد اآلمرة، مثل اإلبادة اجلماعية واجلـرائم ضـد       حاالت احلظر امل   تنظمالتسليم  
   .اإلنسانية، وجرائم احلرب اخلطرية

 احملكمة أن الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعـذيب ملزمـة بتجـرمي              وتوضح  )١٦(
التعذيب، وإقامة واليتها القضائية على جرمية التعذيب حبيث متلك األدوات القانونية الالزمة            

تلك اجلرمية، وإجراء حتقيق فوري يف الوقائع منذ حلظة وجود املشتبه فيه فوق             عن  اضاة  لمقل
ميكن اعتبار هذه االلتزامات، جمتمعة، عناصر آللية تعاقدية : " وأعلنت احملكمة ما يلي .أراضيها

واحدة ترمي إىل منع إفالت املشتبه فيهم من العواقب املترتبة على مسؤوليتهم اجلنائيـة، إن               
بعرض القضية على سـلطاهتا      "٧ من املادة    ١ وااللتزام املنصوص عليه يف الفقرة       .)٤٥١("بتتث

ينـشأ  " االلتزام باحملاكمة "، الذي تسميه احملكمة     "املختصة بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة    
ومع ذلك، ُيترك القـرار للـسلطات        . بغض النظر عن وجود طلب سابق بتسليم املشتبه فيه        

 الدعوى يف ضوء األدلة املعروضة عليها وقواعد اإلجراءات اجلنائيـة ذات            الوطنية يف حتريك  
التسليم خيار تتيحه االتفاقية للدولـة،  " وقضت احملكمة على وجه اخلصوص بأن      .)٤٥٢(الصلة

يف حني أن احملاكمة التزام دويل مبوجب االتفاقية، يشكل انتهاكه فعالً غري مشروع تترتـب               
 ١٩٧٠الحظت احملكمة أيضاً أن كالً من اتفاقية الهاي لعـام            و .)٤٥٣("عليه مسؤولية الدولة  

أن تتخذ السلطات قرارها باألسلوب املتبع يف حالة        "واتفاقية مناهضة التعذيب تؤكدان على      
   .)٤٥٤("أية جرمية أخرى هلا طابع خطري مبوجب قانون تلك الدولة

غي إدراجها يف التـشريعات     العناصر األساسية لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة اليت ينب         )١٧(
يتطلب التنفيذ الفعال لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة اختاذ التدابري الوطنيـة الالزمـة                .الوطنية

لتجرمي اجلرائم ذات الصلة، وإقامة الوالية القضائية على اجلرائم وعلى الشخص املوجـود يف              
قبض على املشتبه فيه، وإحالة القضية      إقليم الدولة، والتحقيق أو إجراء حتريات أولية، وإلقاء ال        

__________ 

far-reaching nature of the legal issues presented by this case is revealed by the number of 

questions posed by Members of the Court during oral proceedings. ….” (Declaration of Judge 

Donoghue in Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 590, para. 21).  
)٤٥٠ ( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
 ٧٥-٧٤رات   الفق ،٤٥٦ و ٤٥٢ و ٤٥١ الصفحات   انظر أيضاً . ٩١ الفقرة   ،٤٥٥ الصفحة   ،املرجع نفسه  )٤٥١(

  .٩٤ و٧٨و
  .٩٤و ٩٠الفقرتان ، ٤٥٦-٤٥٤الصفحات املرجع نفسه،  )٤٥٢(
  .٩٥ الفقرة ،٤٥٦ الصفحة املرجع نفسه، )٤٥٣(
 املرجع نفـسه  ،١٩٧٠ من اتفاقية الهاي لعام ٧ واملادة   ، من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٧ من املادة    ٢الفقرة   )٤٥٤(

  .٩٠الفقرة 
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أو التسليم، إذا   ) اليت قد تفضي أو ال تفضي إىل إقامة دعوى        (إىل سلطات املالحقة القضائية     
ما قُدم طلب بالتسليم من دولة أخرى هلا الوالية القضائية الالزمة والقدرة علـى حماكمـة                

    .املشتبه فيه
لتنفيـذ  " خطوة مسبقة منطقية  "إقامة الوالية القضائية       .إقامة الوالية القضائية الالزمة     )١٨(

وألغراض   .)٤٥٥( ُيدعى ارتكابه جرمية   ، يف إقليم الدولة   موجودالتزام بتسليم أو حماكمة شخص      
هذا املوضوع، عندما يدعى أن اجلرمية مرتكبة يف اخلارج وال صلة لدولة احملكمة هبـا، فـإن                 

 وهـي   ،)٤٥٦(ضرورة ممارسة للوالية القضائية العامليـة     االلتزام بالتسليم أو احملاكمة سيعكس بال     
اختصاص إقامة والية قضائية إقليمية على أشخاص بسبب وقائع حـدثت خـارج اإلقلـيم               "

 ال يكون ضحاياها وال األشخاص الذين ُيدعى ارتكاهبم إياها من رعايـا دولـة               )٤٥٧("الوطين
ومع ذلك، فإن االلتزام       .كمة ألي أذى  احملكمة، وال ُيدعى فيها تعرض املصاحل الوطنية لدولة احمل        

  .بالتسليم أو احملاكمة قد يشري أيضاً إىل ممارسة الوالية القضائية باالستناد إىل أسـس أخـرى               
يكون مـن    وهكذا، فإذا كان بوسع دولة أن متارس الوالية القضائية على أساس آخر، فقد ال              

    .احملاكمة نفيذ االلتزام بالتسليم أوالضروري االستظهار بالوالية القضائية العاملية يف ت
ن يدعى ارتكاهبم جرائم ذات أمهية      ملوالوالية القضائية العاملية عنصر حاسم األمهية          

دولية، وخاصة عندما ال خيضع الشخص املدعى ارتكابه جرمية للمحاكمة يف اإلقليم الـذي              
تفاقيات جنيـف األربـع     وهناك عدد من الصكوك الدولية، مثل ا        .)٤٥٨(ارتكبت فيه اجلرمية  

 اليت ُصدِّق عليها على نطاق واسع للغاية، واتفاقية مناهضة التعـذيب، يقـضي       ١٩٤٩ لعام

__________ 

)٤٥٥( Report of the AU-EU Technical ad hoc Expert Group on the Principle of Universal Jurisdiction 

(8672/1/09/ Rev.1), annex, para. 11 . املسائل املتـصلة بـااللتزام   وتشري حمكمة العدل الدولية يف قضية
 إىل أن وفاء الدول األطراف يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب             )بلجيكا ضد السنغال  (باحملاكمة أو التسليم    

 للتمكني من إجراء حتقيق أويل ولتقدمي القضية        ائية عاملية حملاكمها شرطٌ ضروريٌ     والية قض  بالتزاماهتا بإقامة 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite)إىل سلطاهتا املختصة بغرض احملاكمة، 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 451 para. 74).  
)٤٥٦( According to one author, “The principle of aut dedere aut judicare overlaps with universal 

jurisdiction when a State has no other nexus to the alleged crime or to the suspect other than the 
mere presence of the person within its territory.” (Mitsue Inazumi, Universal Jurisdiction in 
Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes 

under International Law (Intersentia, 2005), p. 122).  
)٤٥٧( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) I.C.J. Reports 

2002, p. 3, Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, p. 75 para. 42.  
 ١٩٩٦ من مشروع املدونة لعـام       ٩الوارد يف املادة    " االلتزام بالتسليم أو احملاكمة   "وينبغي اإلشارة إىل أن      )٤٥٨(

 من مشروع املدونة، الذي يتطلب من كل دولة طرف أن           ٨ملادة  يف إطار ا  " بتقرير االختصاص "وثيق الصلة   
تتخذ ما يلزم من تدابري إلقامة واليتها القضائية على جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم               

القائم املرتكبة ضد األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، وجرائم احلرب، بصرف النظر عن مكان ارتكاهبا أو             
الوثـائق الرمسيـة    ( أن الوالية القضائية العاملية هي املقصودة        ٨ويوضح تعليق اللجنة على املادة      . بارتكاهبا

  ).٧، الفقرة )A/51/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم 
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مبمارسة الوالية القضائية العاملية على اجلرائم املشمولة هبذه الصكوك، أو بتسليم األشـخاص             
   .املدعى ارتكاهبم اجلرائم إىل دولة أخرى ألغراض احملاكمة

املسائل املتـصلة بـااللتزام      ذكرت احملكمة يف قضية      . إصدار التشريعات  التأخر يف   )١٩(
 أن التأخر يف إصدار التشريعات الالزمة من أجل         )بلجيكا ضد السنغال  ( باحملاكمة أو التسليم  

حماكمة املشتبه فيهم يؤثر سلباً يف تنفيذ الدولة الطرف لاللتزام بإجراء حتقيق أويل وااللتـزام               
ونطاق التزام الدولة أمشل من جمرد   .)٤٥٩(إىل سلطاهتا املختصة ألغراض احملاكمة    بإحالة القضية   

إذ جيب أيضاً على الدولة أن متارس فعلياً واليتها القـضائية علـى                .سنّ التشريعات الوطنية  
   .)٤٦٠( الوقائعبإثباتاملشتبه فيه، بدءاً 

تصلة بـااللتزام باحملاكمـة أو      املسائل امل ذكرت احملكمة يف قضية        .االلتزام بالتحقيق   )٢٠(
  .، أن االلتزام بالتحقيق يشمل عدداً من العناصر)بلجيكا ضد السنغال( التسليم

وكقاعدة عامة، جيب تفسري االلتزام بالتحقيق يف ضوء موضوع املعاهدة الـسارية               
   .)٤٦١(والغرض منها، وهو زيادة فعالية مكافحة اإلفالت من العقاب

 .)٤٦٢( باألدلة  الشبهات اليت حتوم حول الشخص املعين      دعمهو  والغرض من االلتزام      
 تشكل مرحلـة أساسـية يف عمليـة         وهيونقطة االنطالق هي إثبات الوقائع ذات الصلة،         

  .)٤٦٣(مكافحة اإلفالت من العقاب
ومىت وجدت السلطات سبباً لالشتباه يف أن شخصاً موجوداً يف إقليمها قد يكـون                 

وجيب الشروع     .لتزام بالتسليم أو احملاكمة، حتتم عليها التحقيق      مسؤوالً عن أفعال ختضع لال    
ويتم ذلك يف غضون فترة أقصاها موعد تقدمي أول شـكوى              .يف التحقيق األويل على الفور    

   .)٤٦٥( وعندها، يصبح إثبات الوقائع أمراً واجباً،)٤٦٤(ضد الشخص
ته وإبالغـه بالتـهم     ومع ذلك، فإن جمرد استجواب املشتبه فيه من أجل حتديد هوي            

   .)٤٦٦( ميكن أن ُيعّد وفاًء بااللتزام بإجراء حتقيق أويل ال

__________ 

)٤٥٩( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 451-452, paras. 76, 77.  
  .٨٤الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، املرجع نفسه )٤٦٠(
  .٨٦ الفقرة ،٤٥٤ الصفحة ،املرجع نفسه )٤٦١(
  .٨٣الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، املرجع نفسه )٤٦٢(
  .٨٦-٨٥ الفقرتان ،٤٥٤ و٤٥٣ الصفحتان ،املرجع نفسه )٤٦٣(
  .٨٨ الفقرة ،٤٥٤فحة الص، املرجع نفسه )٤٦٤(
  .٨٦ الفقرة ،٤٥٤الصفحة ، املرجع نفسه )٤٦٥(
  .٨٥ الفقرة ،٤٥٤ و٤٥٣الصفحتان ، املرجع نفسه )٤٦٦(
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وتتوىل إجراء التحقيق السلطات املكلفة بإعداد ملفات القضايا ومجع الوقائع واألدلة              
على سبيل املثال، الوثائق وأقوال الشهود املتعلقة باألحداث موضوع القـضية وبـالتورُّط             (

وهذه السلطات هي سلطات الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية اليت ُيدَّعى      ).هاحملتمل للمشتبه في  
ولكي تفي الدولـة     .وقوعها أو سلطات أي دولة أخرى قدمت فيها شكاوى تتعلَّق بالقضية          

اليت يوجد املشتبه فيه يف إقليمها بالتزامها بإجراء حتقيق أويل، ينبغي أن تلتمس تعاون سلطات            
   .)٤٦٧( أعالهالدول املذكورة

وجيب أن يتّم التحقيق املستند إىل الوالية القضائية العاملية وفقاً ملعايري األدلة نفـسها                
   .)٤٦٨(اليت تطبق عندما تكون للدولة والية قضائية مبوجب صلتها بالقضية موضوع التحقيق

اكمـة أو   املسائل املتصلة بـااللتزام باحمل    ذكرت احملكمة يف قضية        .االلتزام باحملاكمة   )٢١(
   . معينة، أن االلتزام باحملاكمة يشمل عناصر)بلجيكا ضد السنغال( التسليم

وااللتزام باحملاكمة هو يف الواقع التزام بإحالة القضية إىل سلطات املالحقة القضائية؛              
وبالفعل، فإن الوفاء هبذا االلتزام قد يفـضي، يف ضـوء              .وال يشمل التزاماً بتحريك دعوى    

وتقرر السلطات املختصة ما إذا كانت ستحرِّك         .)٤٦٩(و ال يفضي إىل حتريك دعوى     األدلة، أ 
دعوى أم ال، بالطريقة نفسها اليت تتبعها بالنسبة ألي جرمية ُيدَّعى وقوعها وتتسم باخلطورة              

  .)٤٧٠(مبوجب قانون الدولة املعنية
أخري، ويف أقرب   وينبغي أن تتخذ اإلجراءات املتصلة بتنفيذ االلتزام باحملاكمة دون ت            

   .)٤٧١(وقت ممكن، وال سيما فور تقدمي أول شكوى ضد املشتبه فيه

__________ 

  .٨٣الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، املرجع نفسه )٤٦٧(
  .٨٤الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، املرجع نفسه )٤٦٨(
 Chili Komitee Nederland v. Pinochet, Court of Appeal of Amsterdam, 4 Jan. 1995 انظـر أيـضاً   )٤٦٩(

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 28 (1997), pp. 363–365، الذي خلصت فيه حمكمة 
االستئناف يف أمستردام إىل أن املدعي العام اهلولندي مل خيطئ برفض حماكمة الرئيس الشيلي السابق بينوشيه                

 من احملاكمة، وألن أي دليل ضروري يدعم        عند زيارته أمستردام، ألنه كان جيوز لبينوشيه أن يتمتع حبصانة         
.  يف شيلي اليت مل تكن هلولندا معها ترتيبات تعاون فيما يتصل بالـدعاوى اجلنائيـة               حماكمته كان موجوداً  

 Kimberley N. Trapp, State Responsibility for International Terrorism (Oxford: Oxfordوانظـر  

University Press 2011), p. 88, fn. 132.  
)٤٧٠( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 454 and 456, paras. 90, 94.  
  .١١٧ و١١٥، الفقرتان املرجع نفسه )٤٧١(
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وجيب أن حتدد آجال احملاكمة حبيث ال يترتب عليها ظلم؛ ومن مث، فال بد من اختاذ                  
  .)٤٧٢(اإلجراءات الضرورية يف غضون مهلة زمنية معقولة

    :فيما يتعلق بااللتزام بالتسليم   .االلتزام بالتسليم  )٢٢(
ال جيوز التسليم إال إىل دولة هلا والية قضائية بصفة ما ملالحقة الـشخص املـدعى                  

ارتكابه اجلرمية وحماكمته وفقاً اللتزام قانوين دويل ُملزم للدولة الـيت يوجـد الـشخص يف                
  .)٤٧٣(إقليمها

والوفاء بااللتزام بالتسليم ال ميكن االستعاضة عنه بالترحيل، أو التسليم االسـتثنائي              
فطلبات التسليم    .)٤٧٤(غري ذلك من األشكال غري الرمسية لنقل املشتبه فيه إىل دولة أخرى            وأ

الرمسية تترتب عليها محاية مهمة حلقوق اإلنسان قد ال تتوافر يف األشكال غري الرمسية لنقـل                
وتشمل االشتراطات اليت يلـزم        .املشتبه فيه إىل دولة أخرى، مثل حاالت التسليم االستثنائي        

استيفاؤها مبوجب قوانني التسليم يف معظم الدول، إن مل يكن الدول كافة، عـدم جـواز                
احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني، وال جرمية إال بنص، وقاعدة التخصيص، وعدم تسليم املشتبه       

    .فيه ليخضع للمحاكمة على أساس األصل اإلثين أو الدين أو اجلنسية أو الرأي السياسي
إن ما ستتخذه دولة من خطوات ينبغي أن ُيفـسَّر يف              .ام باملوضوع والغرض  االلتز  )٢٣(

ـ               ةضوء موضوع وغرض الصك الدويل ذي الصلة أو املصادر األخرى لاللتزام الدويل امللزم
وينبغي اإلشارة إىل أنه      .)٤٧٥(لتلك الدولة، ما جيعل مكافحة اإلفالت من العقاب أكثر فعالية         

قية فيينا لقانون املعاهدات، اليت تعكس القانون الـدويل العـريف،            من اتفا  ٢٧مبوجب املادة   

__________ 

 Separate Opinion of Judge Çancado Trindade in that case راجع. ١١٥ و١١٤، الفقرتان املرجع نفسه )٤٧٢(

at pp. 546-548, paras. 148, 151–153; Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur in the same case at 

p. 620, para. 50; and Dissenting Opinion of Judge Xue, at p. 578, para. 28.  
)٤٧٣( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 461, para. 120.  
 يف الثانيـة  من مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة        ١٢راجع مشروع املادة     )٤٧٤(

، )A/69/10 (١٠ والستون، امللحق رقـم      التاسعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة      ، انظر   ٢٠١٤عام  
 European Court of Human Rights, Bozano v. France, Judgment of 18 Decemberالفصل الرابـع و 

1986, Application No. 9990/82, paras. 52–60, الذي خلصت فيه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل 
د لاللتفاف على شروط التسليم أمر غري مشروع وال يتوافق مع حق الفـرد              أن التسليم املقنَّع يف شكل الطر     

  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٥يف األمان على شخصه املكفول مبوجب املادة 
 the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecuteانظر منطق التفكري الوارد يف  )٤٧٥(

or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 453-454, paras. 

 ومن مث فقد قضت احملكمة بأن الصعوبات املالية ال تربر عدم امتثال السنغال لاللتزامات الناشئة عن                 .86–85
يه من االحتاد األفريقي ال يربر      وباملثل، فالتماس التوج  ). ١١٢املرجع نفسه، الفقرة    (اتفاقية مناهضة التعذيب    

  .)املرجع نفسه(تأخر السنغال يف االمتثال اللتزامها مبوجب االتفاقية 
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جيوز لدولة طرف يف معاهدة أن حتتج بأحكام قانوهنا الـوطين لتربيـر عـدم تنفيـذها                  ال
    .وعالوة على ذلك، جيب أن تتماشى اخلطوات املتخذة مع سيادة القانون  .)٤٧٦(ملعاهدة

ية الدولية، يكون الغرض من االلتزام بالتسليم       ويف حاالت اجلرائم اخلطرية ذات األمه       )٢٤(
أو احملاكمة هو منع األشخاص الذين يدعى ارتكاهبم جرائم من اإلفالت من العقـاب عـن                

  .)٤٧٧(طريق ضمان عدم حصوهلم على مالذ يف أية دولة
 ال يسري االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة مبوجـب معاهـدة          .النطاق الزمين لاللتزام    )٢٥(
 الوقائع اليت حدثت بعد دخول تلك املعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولـة املعنيـة،               على إال
 وبعد أن تصبح    .)٤٧٨("تكن هناك نية خمتلفة بدت من املعاهدة أو ثبتت على حنو آخر            مل ما"

دولة طرفاً يف معاهدة تتضمن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، يصبح من حقها، اعتبـاراً مـن                
صبحت فيه طرفاً يف املعاهدة، أن تطلب امتثال دولة طرف أخـرى لاللتـزام              التاريخ الذي أ  

وهكذا، فإن االلتزام بالتجرمي وإقامة الوالية القضائية الالزمة على           .)٤٧٩(بالتسليم أو احملاكمة  
األعمال اليت حتظرها معاهدة تتضمن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة جيب أن ينفذ حاملا تـصبح        

ومع ذلك، فال شيء مينع الدولة من التحقيق يف األفعـال             .)٤٨٠( بتلك املعاهدة  الدولة ُملزمة 
   .)٤٨١(املرتكبة قبل بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، أو مالحقة مرتكبيها قضائياً

املـسائل    خلصت احملكمة يف قضية  .عواقب عدم االمتثال لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة         )٢٦(
إىل أن انتهاك التزام دويل مبوجـب    )ضد السنغال بلجيكا  ( ام باحملاكمة أو التسليم   املتصلة بااللتز 

ومـا دامـت      .)٤٨٢(اتفاقية مناهضة التعذيب هو فعل غري مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة          

__________ 

  .١١٣، الفقرة املرجع نفسه )٤٧٦(
)٤٧٧( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012,, p. 422, at p. 461, para. 120. As also explained by Judge Cançado Trindade, 
“… The conduct of the State ought to be one which is conducive to compliance with the 
obligations of result (in the cas d’espèce, the proscription of torture). The State cannot allege that, 
despite its good conduct, insufficiencies or difficulties of domestic law rendered it impossible the 
full compliance with its obligation (to outlaw torture and to prosecute perpetrators of it); and the 
Court cannot consider a case terminated, given the allegedly ‘good conduct’ of the State 
concerned.” (Separate Opinion of Judge Cançado Trindade in the case concerning Questions 
relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 422, at p. 508, para. 50 and see also his full reasoning at pp. 505-508, paras. 44–51). 
)٤٧٨( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 457-458, paras. 100–102 . مـن  ٢٨وتشري هذه الفقرات إىل املادة 
  .فيينا لقانون املعاهدات، اليت تعكس القانون الدويل العريفاتفاقية 

  .١٠٥-١٠٣الفقرات ، ٤٥٨الصفحة ، املرجع نفسه )٤٧٩(
  .٧٥الفقرة ، ٤٥١الصفحة املرجع نفسه،  )٤٨٠(
  .١٠٥ و١٠٢الفقرتان ، ٤٥٨الصفحة املرجع نفسه،  )٤٨١(
  .٩٥الفقرة ، ٤٥٦الصفحة املرجع نفسه،  )٤٨٢(
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وتـنص    .)٤٨٣(مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ االلتزام مل تتخذ، فإن الدولة تظل منتهكة اللتزامهـا            
 املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً على أن ارتكاب فعل غـري             مواد اللجنة 

مشروع دولياً منسوب إىل دولة تترتب عليه عواقب قانونية، تشمل التوقف عن الفعل وعـدم               
   ).٥٤-٤٩املواد (والتدابري املضادة ) ٣٩-٣٤ و٣١املواد (، واجلرب )٣٠املادة (تكراره 

بعد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية واحملـاكم          ."البديل الثالث "االلتزام و العالقة بني     )٢٧(
اجلنائية الدولية املخصصة املختلفة، أصبح ممكناً لدولة تواجه االلتـزام بتـسليم أو حماكمـة               

 أي تسليم املشتبه فيـه إىل حمكمـة جنائيـة دوليـة             -شخص متهم أن تلجأ لبديل ثالث       
 من االتفاقية الدولية ١١ من املادة ١لثالث منصوص عليه يف الفقرة وهذا البديل ا    .)٤٨٤(خمتصة

   .)٤٨٥(٢٠٠٦حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لعام 
املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو     وترى القاضية تشو يف رأيها املخالف يف قضية           )٢٨(

مت الشخص املدعى ارتكابـه      أنه لو كانت السنغال قد سل      )بلجيكا ضد السنغال  ( التسليم
اجلرمية إىل حمكمة دولية يشكلها االحتاد األفريقي حملاكمته، ملا أخلت بالتزامهـا باحملاكمـة              

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ألن إنشاء هذه احملكمة كان سـيتم لبلـوغ              ٧مبوجب املادة   
ـ             وبطبيعـة  . )٤٨٦(دولالغرض من االتفاقية، وهو أمر ال حتظره االتفاقية نفسها وال ممارسة ال

 متنع تسليم شـخص     )٤٨٧("نية خمتلفة بدت من املعاهدة أو ثبتت على حنو آخر         "احلال، لو أن    
 هذا التسليم الـدول األطـراف يف        ملا أعفى ُيدَّعى ارتكابه جرمية إىل حمكمة جنائية دولية،        

    .املعاهدة من التزامها بتسليم أو حماكمة الشخص مبوجب نظمها القانونية الداخلية
ويقترح، يف ضوء تزايد أمهية احملاكم اجلنائية الدولية، أن تشمل أحكام املعاهـدات               )٢٩(

اجلديدة املتصلة بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة هذا البديل الثالث، كمـا ينبغـي أن تـشمله                
    .التشريعات الوطنية

تـسليم أو احملاكمـة،     قد تود دولة أيضاً أن تفي بشقّْي االلتزام بال           .مالحظة إضافية   )٣٠(
باللجوء على سبيل املثال إىل مالحقة اجلاين وحماكمته وإصدار حكم عليه مث تسليمه أو وضعه 

  .)٤٨٨(يف عهدة دولة أخرى لغرض إنفاذ احلكم
__________ 

  .١١٧ الفقرة ،٤٦١ و٤٦٠ الصفحتان ،املرجع نفسه )٤٨٣(
 من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها على أن االلتزام بالتسليم أم احملاكمة               ٩تنص املادة    )٤٨٤(

  ".ال خيل بالوالية القضائية حملكمة جنائية دولية"مبوجب هذه املادة 
ة اختفاء قسري   على الدولة الطرف اليت ُيعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على املرتكب املفترض جلرمي             "  )٤٨٥(

أن حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية، إن مل تسلم الشخص املعـين أو مل حتلـه إىل                    
   ".دولة أخرى وفقاً اللتزاماهتا الدولية، أو مل حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها

)٤٨٦( Dissenting Opinion of Judge Xue, at p. 582, para. 42 (dissenting on other points).  
  . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٨املادة  )٤٨٧(
  .٥٠-٤٩، الفقرتان )A/CN.4/571(أثار املقرر اخلاص غاليتسكي هذه اإلمكانية يف تقريره األويل  )٤٨٨(
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    "اخليار الثالث"الثغرات املوجودة يف نظام االتفاقيات احلايل و  )ج(  
أعاله، تأكيد وجود ثغـرات  ) ١٤(قرة كررت اللجنة، على النحو املشار إليه يف الف    )٣١(

هامة يف نظام االتفاقيات احلايل الذي حيكم االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، وال سيما فيما يتعلق       
مبعظم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب عدا االنتهاكات اجلـسيمة، وجـرائم             

اً أهنا قد أدرجت يف برنامج عملـها         والحظت أيض   .احلرب يف الرتاعات املسلحة غري الدولية     
، الذي سيـشمل التزامـاً      "اجلرائم ضد اإلنسانية  "، موضوع   ٢٠١٤الطويل األجل، يف عام     

احملاكمة على تلك اجلرائم، يكون عنصراً من عناصر معاهدة جديـدة يف هـذا               بالتسليم أو 
تعزيـز نظـام     أنه ميكـن      إىل وأشارت كذلك، فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية،       .)٤٨٩(الصدد
الدويل ليفوق النظام القائم مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،             التعاون

   .)٤٩٠(١٩٤٨لعام 
وبدالً من صياغة جمموعة من األحكام النموذجية لسد الثغرات املوجودة يف نظـام               )٣٢(

، تذكّر اللجنة بأن االلتزام بالتسليم      االتفاقيات احلايل فيما يتعلق بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة       
أو احملاكمة على مجلة من اجلرائم تشمل اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنـسانية وجـرائم               

   :، على النحو التايل١٩٩٦ من مشروع مدونة عام ٩احلرب منصوص عليه فعالً يف املادة 
ولـة  مع عدم اإلخالل باختصاص حمكمة جنائية دولية، جيب علـى الد          "   

جرمية  [١٧الطرف اليت يوجد يف إقليمها فرد ُيدعى أنه ارتكب جرمية مبّينة يف املادة              
اجلرائم ضـد مـوظفي      [١٩أو  ] اجلرائم ضد اإلنسانية   [١٨أو  ] اإلبادة اجلماعية 

أن تقوم بتسليم هـذا     ] جرائم احلرب  [٢٠أو  ] املتحدة واألفراد املرتبطني هبا    األمم
  .)٤٩١("مبحاكمته الفرد أو

وتشري تلـك  . أعاله) ١٠( املقتبسة يف الفقرة "صيغة الهاي"وتشري اللجنة أيضاً إىل    )٣٣(
 قد شكلت منوذجاً ملعظم االتفاقيات املعاصرة الـيت تتـضمن           "صيغة الهاي "الفقرة إىل أن    

__________ 

   .، املرفق باء)A/68/10 (١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم ا )٤٨٩(
) Chatham House(اقترحت دراسة أجرهتا مؤسسة تشاتام هـاوس         . ٢٠، املرفق ألف، الفقرة     املرجع نفسه  )٤٩٠(

أن تركز أعمال اللجنة اليت تتناول هذا املوضوع يف املستقبل على صياغة مشروع التزام تعاهدي بالتـسليم                 
لتسليم أو احملاكمة املنصوص عليهـا يف       احملاكمة فيما يتعلق باجلرائم الدولية األساسية، وأن حتتذي بآلية ا          أو

، واملدرجـة يف    ١٩٧٠ لعـام    قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات      بشأن   اتفاقية الهاي  من   ٧املادة  
 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري           ريب يف   ، ومنذ عهد ق   ١٩٨٤لعام  
 Miša Zgonec-Rožej and Joanne Foakes, “International criminals: Extradite or  انظـر  .٢٠٠٦ لعام

Prosecute?”, Chatham House Briefing Paper, Doc. IL BP 2013/01, Jul. 2013.   
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلاديـة واخلمـسون،         على هذه املادة، يف     انظر أيضاً تعليق اللجنة      )٤٩١(

  .، الفصل الثاين)A/51/10 (١٠امللحق رقم 
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 مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب           ،)٤٩٢(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة   
وطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اللتان ذكرهتما عدة وفود مشاركة يف اللجنـة              ال

، باعتبارمها منوذجاً ميكن أن يسد الثغـرات املوجـودة يف نظـام             ٢٠١٣السادسة يف عام    
وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية                 .االتفاقيات

 مفيد يف تفسري صـيغة      )بلجيكا ضد السنغال  ( لة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم    املسائل املتص 
وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدول هذه الصيغة يف اعتبارها عند العمل على سـد                .)٤٩٣(الهاي

   .أي ثغرات يف نظام االتفاقيات احلايل
م بالتسليم   تساءلت عن الصلة بني االلتزا     )٤٩٤(وتسلم اللجنة كذلك بأن بعض الدول       )٣٤(
احملاكمة ونقل املشتبه فيه إىل حمكمة أو هيئة قضائية دولية أو خاصة، بينما تتعامل دولتان                أو

وكما ذُكر يف الفقـرة        . مع ذلك النقل بشكل خمتلف عن تعاملهما مع التسليم         )٤٩٥(أخريان
به جرمـاً إىل    أعاله، ميكن الوفاء بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة بتسليم من ُيدعى ارتكا          ) ٢٧(

 مـن   ١١ من املادة    ١ويرِد حكم يف هذا الشأن يف الفقرة          .)٤٩٦(حمكمة جنائية دولية خمتصة   
   :، وفيما يلي نصها٢٠٠٦االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لعام 

على الدولة الطرف اليت ُيعثر يف إقليم خاضع لواليتـها القـضائية علـى              "   
أن ] جرمية حـرب  /جرمية ضد اإلنسانية  /جلرمية اإلبادة اجلماعية  [فترض  املرتكب امل 

حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية، إن مل تـسلم الـشخص     
املعين أو مل حتله إىل دولة أخرى وفقاً اللتزاماهتا الدولية، أو مل حتله إىل حمكمة جنائية                

   ".دولية تعترف باختصاصها
خيـار  "مبوجب هذا احلكم، ميكن الوفاء بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة باللجوء إىل        و  )٣٥(

تسلم الدولة مبوجبه من يدعى ارتكابه جرماً إىل حمكمة جنائية دولية خمتصة أو إىل هيئة " ثالث
وقد تتخـذ احملكمـة أو اهليئـة           .قضائية خمتصة تكون تلك الدولة قد اعترفت باختصاصها       

ختصة شكالً مماثالً يف طبيعته للدوائر األفريقية االستثنائية، اليت أنشئت ضمن نظام            القضائية امل 
__________ 

، املرفـق ألـف،     )A/68/10 (١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحـق رقـم            ا )٤٩٢(
  . املصاحبة هلا٢٨ واحلاشية ١٦ الفقرة

  .٢٢–٢١ الفقرتان ،املرجع نفسه )٤٩٣(
  .تايلند وشيلي وفرنسا )٤٩٤(
   .كندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )٤٩٥(
 the Council of Europe, Extradition, European Standards: Explanatory notes on the انظـر أيـضاً   )٤٩٦(

Council of Europe convention and protocol and minimum standards protecting persons subject to 

transnational criminal proceedings (Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006)، حيث ذكر 
احملاكمة، باملعىن الواسع، باعتبـاره      يف عصر احملاكم اجلنائية الدولية، ميكن تفسري مبدأ التسليم أو         ... ": أنه

، املرجع نفـسه  ("  إىل والية هيئة دولية، مثل احملكمة اجلنائية الدولية        يشمل واجب الدولة أن تنقل الشخص     
  ).، ُحذفت احلاشية١١٩الصفحة 
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 بني السنغال واالحتـاد     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٢احملاكم يف السنغال مبوجب اتفاق أُبرم يف        
املسائل املتصلة بـااللتزام    األفريقي، حملاكمة السيد صربي يف أعقاب احلكم الصادر يف قضية           

داخـل نظـام    " التدويل"وهذا النوع من      .)٤٩٧()بلجيكا ضد السنغال  (  التسليم باحملاكمة أو 
فالدوائر األفريقية االستثنائية، باعتبارها حمكمة منـشأة مبوجـب      .احملاكم الوطنية ليس فريداً   

اتفاق بني السنغال واالحتاد األفريقي، ويشارك فيها قضاة وطنيون وأجانب، حتـذو حـذو              
   .يف حماكم كمبوديا واحملكمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة اخلاصة بلبنانالدوائر االستثنائية 

وتربز األمثلة الواردة أعاله العناصر األساسية اليت يتألف منـها حكـٌم يتـضمن                )٣٦(
بالتسليم أو احملاكمة، وميكن أن تساعد الدولَ يف اختيار الصيغة اليت تعتربها أنـسب               االلتزام

   .لسياق بعينه

   لوية بني االلتزام باحملاكمة وااللتزام بالتسليم، ونطاق االلتزام باحملاكمةاألو  )د(  
 يف اللجنـة الـسادسة يف       )٤٩٨(حتيط اللجنة علماً باالقتراح الذي دعا فيـه وفـد           )٣٧(

وتالحـظ أيـضاً اقتراحـي وفـدين           . إىل حتليل هذين اجلانبني من املوضوع      ٢٠١٣ عام
اً للجرائم اليت تستوجب التسليم، أو تـضع مبـادئ          أن تضع اللجنة إطاراً عام    ب )٤٩٩(آخرين

 وتود اللجنة أن توجه االهتمام إىل الدراسة         .توجيهية بشأن تنفيذ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة      
  .أعاله اليت عاجلت هذه املسائل) ١٣ (-) ٦(وإىل الفقرات ) ٢٠١٠(االستقصائية لألمانة 

تركة األساسية، ختتلف األحكام اليت تتضمن      وباختصار، وعالوة على القواسم املش      )٣٨(
االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف االتفاقيات املتعددة األطراف اختالفاً شـديداً يف صـياغتها              

وينطبق ذلك بوجه خاص على الشروط املفروضة على الدول فيما يتصل    .ومضموهنا ونطاقها 
ورغم أن العالقة بني االلتـزام بالتـسليم           .بالتسليم واحملاكمة والعالقة بني هذين اإلجراءين     

وااللتزام باحملاكمة ليست عالقة تطابق، يبدو أن األحكام ذات الـصلة تنـدرج يف فئـتني                
فئة البنود اليت ال ينشأ مبوجبها االلتزام باحملاكمة إال بسبب رفض تـسليم             ) أ: (رئيسيتني مها 

ئة البنود اليت تفرض التزاماً تلقائياً      ف) ب(والشخص املدعى ارتكابه جرماً بعد طلب تسليمه؛        
باحملاكمة عندما يكون الشخص املدعى ارتكابه جرماً موجوداً يف إقليم الدولة، وهو االلتزام             

   .الذي جيوز هلذه الدولة أن تتحرر منه مبوافقتها على التسليم

__________ 

ختتص الدوائر األفريقية االستثنائية مبحاكمة املسؤول الرئيسي أو املسؤولني الرئيسيني عن اجلرائم الدولية اليت               )٤٩٧(
ويتألف كل من      .١٩٩٠ديسمرب  /نون األول  كا ١ و ١٩٨٢يونيه  / حزيران ٧ارُتكبت يف تشاد يف الفترة بني       

 Statute of الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف من قاضيني سنغاليني وقاض غري سنغايل يرأس الدعوى، انظر

the Extraordinary African Chambers, articles 3 and 11, International Legal Materials, vol. 52, 

(2013), pp. 1020–1036.(  
  .املكسيك )٤٩٨(
  .كوبا وبيالروس على التوايل )٤٩٩(
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وال تفرض الصكوك اليت تتضمن بنوداً تندرج ضمن الفئـة األوىل علـى الـدول                 )٣٩(
التزاماً باحملاكمة إال إذا ُوجِّه     ) على األقل الدول اليت ليست هلا صلة خاصة باجلرمية        (ألطراف  ا

طلب التسليم وُرفض هذا الطلب، خالفاً لاللتزام التلقائي مبحاكمة الشخص املدعى ارتكابه            
ـ             .جرماً املوجود يف إقليمها    ى وتعترف تلك الصكوك بإمكانية أن ترفض دولة ما املوافقة عل

غري أن الدولة      .تسليم فرد ألسباب منصوص عليها إما يف الصك املعين أو يف التشريع الوطين            
وبعبارة أخرى، تركز هذه الصكوك أساساً علـى           .ملزمة مبحاكمة الفرد إذا رفضت تسليمه     

وباإلضـافة إىل     .)٥٠٠(خيار التسليم وتتيح خيار احملاكمة كضمانة ضد اإلفالت من العقاب         
ن أن تعتمد الصكوك اليت تندرج ضمن هذه الفئة آليات شديدة االختالف ملعاقبة             ذلك، ميك 

فتوجد يف بعض احلـاالت أحكـام          .اجملرمني، ما قد يؤثر يف التفاعل بني التسليم واحملاكمة        
مفصلة تتعلق باحملاكمة على اجلرائم اليت يتناوهلا الصك، بينما يوجد يف حاالت أخرى قـدر               

وتنتمي االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف النقـود          . تنظيم عملية التسليم   أكرب من التفصيل يف   
وتندرج   .)٥٠٢( إىل هذه الفئة األوىل    )٥٠١(، وما تالها من اتفاقيات مستوحاة منها      ١٩٢٩ لعام

   .)٥٠٣(االتفاقيات املتعددة األطراف بشأن التسليم يف هذه الفئة أيضاً

__________ 

يبدو يف الواقع أن هذه االتفاقيات تتبع ما توخـاه يف            . ١٣٢، الفقرة   )٢٠١٠(الدراسة االستقصائية لألمانة     )٥٠٠(
 ,Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis  .األصل هيوغو غروتيوس عندما أشار إىل مبدأ التسليم أو املعاقبة

Book II, chapter XXI, section IV (English translation by Francis W. Kelsey, Oxford/London, 

Clarendon Press/Humphrey Milford, 1925), pp. 527–529, at p. 527.  
واتفاقيـة منـع    ؛  ١٩٣٦ لعـام    اتفاقية قمع االجتار غري املشروع باملخدرات اخلطرة      من األمثلة على ذلك      )٥٠١(

؛ ١٩٥٠ لعام   واتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري      ؛  ١٩٣٧ لعام   اإلرهاب واملعاقبة عليه  
انظر أيـضاً الدراسـة        .١٩٧١ لسنة   واتفاقية املؤثرات العقلية  ؛  ١٩٦١ لعام   واالتفاقية الوحيدة للمخدرات  

  .٢٩، الفقرة )٢٠١٠(االستقصائية لألمانة 
فاقيات إىل فكرة مفادها أن الدولة اليت ارُتكبت اجلرميـة يف           يستند اهليكل العام آللية معاقبة اجملرمني يف هذه االت         ) ٥٠٢(

إقليمها ستطلب تسليم اجملرم الذي الذ بالفرار إىل دولة أخرى، وأنه ينبغي، من حيث املبدأ، املوافقـة علـى                   
علـى  (غري أن هذه االتفاقيات تعترف باحتمال عدم قدرة الدول على التسليم يف بعـض احلـاالت                .التسليم

، وتـنص علـى االلتـزام       )عندما يكون الفرد من رعاياها، أو عندما تكون قد منحته حق اللجـوء            األخص  
  اليت تأخذ عـن    ٣٢٧ واحلاشية   ١٣٣، الفقرة   )٢٠١٠( الدراسة االستقصائية لألمانة      .كخيار بديل  باحملاكمة

Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit penal international. Droit et obligation pour les 

Etats de poursuivre et de juger selon le principe de l’universalité (Basel/Geneva/Munich/Brussels, 

Helbing&Lichtenhahn/Faculté de droit de Genève/Bruylant, 2000), p. 286, who qualifies the system 

as primo dedere secundo prosequi.  
واالتفاقيـة األوروبيـة   ؛ ١٩٨١ لعـام   اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم اجملرمني     من األمثلة على ذلك      )٥٠٣(

 ١٩٦١ لعـام    واالتفاقيـة العامـة بـشأن التعـاون القـضائي         ؛  ١٩٥٧ لعـام    املتعلقة بتسليم اجملرمني  
)Convention générale de coopération en matière de justice( عة االقتصادية لدول غرب واتفاقية اجلما؛

وتـستند     .وخطة لندن لنقل اجملرمني املدانني داخل الكومنولث      ؛  ١٩٩٤ لعام   املعنية بتسليم اجملرمني   أفريقيا
هذه االتفاقيات إىل التعهد العام من الدول األطراف بأن تسلم الواحدة منها األخرى كل األشخاص الذين                

 صاحب الطلب الرتكاهبم جرمية ما، أو املطلوبني من أجل تنفيذ           تالحقهم السلطات املختصة التابعة للطرف    
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ثانية على الدول التزاماً تلقائياً باحملاكمة ينشأ مبجرد وتفرض البنود املندرجة يف الفئة ال  )٤٠(
التحقق من وجود الشخص املدعى ارتكابه جرماً يف إقليم الدولة املعنية، بغض النظـر عـن                

وال تترك للدولة املعنية حرية االختيار بني التسليم واحملاكمة إال يف              .وجود أي طلب للتسليم   
 مثال على هذه البنود هو املادة ذات الصلة املشتركة          وأوضُح  .)٥٠٤(حال توجيه طلب تسليم   
كل دولة طرف للمحاكمة أمام     " تقدم"، اليت تنص على أن      ١٩٤٩بني اتفاقيات جنيف لعام     

حماكمها األشخاص الذين ُيزعم أهنم اقترفوا أو أمروا باقتراف انتـهاكات جـسيمة لتلـك               
، أن  "دولة أيضاً، إذا فضلت ذلك    لتلك ال "االتفاقيات، بصرف النظر عن جنسيتهم وإن كان        

أما فيما يتعلق بـصيغة       .)٥٠٥(تسلم أولئك األشخاص إىل دولة طرف معنية أخرى حملاكمتهم        
الهاي، فإن نصها ال يقدم حالً واضحاً ملسألة ما إذا كان االلتزام باحملاكمة ينـشأ تلقائيـاً                 

__________ 

غري أن هذا االلتزام بالتسليم خيضع لعدد من الشروط واالستثناءات، وال سـيما يف          .حكم أو أمر باالعتقال   
زاماً وتفرض هذه االتفاقيات الت      .احلالة اليت يكون فيها الفرد املطلوب تسليمه من رعايا الدولة متلقية الطلب           

  .بديالً هو حماكمة الشخص املدعى ارتكابه جرماً يف حال رفض تسليمه، كآلية لتفادي اإلفالت من العقاب            
  .١٣٤، الفقرة )٢٠١٠(انظر أيضاً الدراسة االستقصائية لألمانة  

 من بني القضاة الذين يرون أن وجـود        . ٣٠٧ واحلاشية   ١٢٧، الفقرة   )٢٠١٠(الدراسة االستقصائية لألمانة     ) ٥٠٤(
 املتهم يف إقليم الدولة املعنية شرط أساسي لتأكيد الوالية القضائية العاملية القضاة هيغرت وكوميانس وبويرغنتـال               
(Joint Separate Opinion in Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), I.C.J .Reports 2002, p. 80, para 57).   نظـر أيـضاً   واSeparate Opinion of Judge Guillaume ،
 Gilbert Guillaume, “Terrorisme et droit international”, Recueil des cours de و٩املرجع نفسه، الفقـرة  

l’Académie de droit international, vol. 215, 1990, pp. 368–369.    غـري أن Marc Henzelin)   انظـر
يذهب إىل أن وجود الشخص املدعى ارتكابه جرماً يف إقليم الدولة ليس            ) ٣٥٤ه، الصفحة    أعال ٥٠٢ احلاشية

  .١٩٤٩ لعام اتفاقيات جنيفشرطاً للمحاكمة مبوجب احلكم ذي الصلة املنصوص عليه يف 
يبدو أن هذا احلكم يعطي أولوية معينة للمحاكمة من جانب الدولة اليت يوجد الشخص يف عهدهتا، غري أنه                   )٥٠٥(

 الدراسـة    . أيضاً حبرية هذه الدولة يف اختيار التسليم، شريطة أن تثبت الدولة الطالبة وجاهة دعواها              يسلّم
 Declan Costello, “International Terrorism، اليت تشري إىل ١٢٨، الفقرة )٢٠١٠(االستقصائية لألمانة 

and the Development of the Principle Aut Dedere Aut Judicare”, The Journal of International Law 

and Economics, vol. 10, 1975, p. 486; M. Cherif Bassiouni and Edward M. Wise, Aut Dedere Aut 

Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law (Dordrecht/Boston/London, 

Martinus Nijhoff, 1995), p. 15; and Christian Maierhöfer, “Aut dedere – aut judicare”. Herkunft, 

Rechtsgrundlagen und Inhalt des völkerrechtlichen Gebotes zur Strafverfolgung oder Auslieferung 

(Berlin, Duncker & Humblot, 2006), pp. 75–76 .   ومن املؤلفني الذين يشددون على األولويـة املعطـاة
 Luigi Condorelli, “Il sistemadella repression dei crimini، ١٩٤٩ اتفاقيات جنيف لعام للمحاكمة يف

di Guerra nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo protocollo addizionale del 1977”, in 

P. Lamberti Zanardi & G. Venturini, eds., Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni 

nazionali: Atti del Convegno, Milano, 15–17 maggio 1997 (Milan, Giuffrè, 1998), pp. 35–36; and 

Henzelin, supra, p 353)  بأنه منوذج يعطـي األولويـة   ١٩٤٩الذي يصف منوذج اتفاقيات جنيف لعام 
وتوكول اإلضـايف األول التفاقيـات جنيـف    من الرب) ٢(٨٨ املادة  راجع أيضاً ). للمحاكمة على التسليم  

تويل طلب الدولة اليت وقعت املخالفـة املـذكورة علـى    "، اليت تدعو الدول األطراف إىل أن   ١٩٤٩ لعام
  .، ما يعين تفضيل احملاكمة من جانب الدولة اليت ارُتكبت اجلرمية يف إقليمها"أراضيها ما يستأهله من اعتبار
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رشاد يف هـذا الـصدد      وميكن االست   .)٥٠٦(فقط عندما يقدَّم طلب تسليم يواَجه بالرفض       أو
املسائل املتصلة باستنتاجات جلنة مناهضة التعذيب واستنتاجات حمكمة العدل الدولية يف قضية 

 ٧، فيما يتعلق حبكم مماثل يرِد يف املادة         )بلجيكا ضد السنغال  ( بااللتزام باحملاكمة أو التسليم   
   :ة التعذيب ما يليفقد أوضحت جلنة مناهض . ١٩٨٤ لعام )٥٠٧(من اتفاقية مناهضة التعذيب

واجب حماكمة مرتكب أعمال التعذيب املزعوم ال يتوقف على وجود … "   
وهذا اخليار البديل املتاح للدولة الطرف مبوجب          .طلب مسبق بتسليم هذا الشخص    

 من االتفاقية ال وجود له إال عندما يكون مثل هذا الطلب بالتسليم قد قُّدم               ٧املادة  
إما مباشرة عملية التـسليم؛     ) أ: (لدولة الطرف أمام خيارين   بالفعل وعندئذ تكون ا   

وإما عرض القضية على سلطاهتا القضائية للشروع يف احملاكمة، علمـاً بـأن             ) ب(
اهلدف من هذا اإلجراء هو تفادي اإلفالت من العقاب على ارتكاب أي عمل مـن    

  .)٥٠٨("أعمال التعذيب
املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمـة أو      قضية  وباملثل، رأت حمكمة العدل الدولية، يف         )٤١(

   :من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم) ١(٧، أن املادة )بلجيكا ضد السنغال( التسليم
الدولة املعنية بعرض القضية على سلطاهتا املختصة بقصد احملاكمة، بغـض         "   

 مـن   ٢ة  وهلذا السبب فإن الفقـر       .النظر عن وجود طلب سابق بتسليم املشتبه فيه       
  . تفرض على الدولة إجراء حتقيق أويل منذ حلظة وجود املشتبه فيه يف إقليمها     ٦ املادة

، قد  ٧ من املادة    ١وااللتزام بعرض القضية على السلطات املختصة، مبوجب الفقرة          
يؤدي أو ال يؤدي إىل مباشرة اإلجراءات، يف ضـوء األدلـة املعروضـة عليهـا،                

    . إىل املشتبه فيهيتعلق بالتهم املوجهة فيما

__________ 

إذا " على أنه    ١٩٧٠ لعام   اي بشأن قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات       اتفاقية اله  من   ٧تنص املادة    )٥٠٦(
بإحالة القضية إىل   .... مل تقم الدولة املتعاقدة اليت يوجد اجلاين املشتبه فيه يف إقليمها بتسليمه، تكون ملزمة               

   ".سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة
يت يوجد يف اإلقليم اخلاضع لواليتها القـضائية شـخص          تقوم الدولة الطرف ال   : " على ما يلي   ٧ املادةتنص   )٥٠٧(

، بعرض القضية   ٥ يف احلاالت اليت تتوخاها املادة       ٤ُيّدعى ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة          
   ".على سلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة، إذا مل تقم بتسليمه

لجنة بشأن األساس املوضوعي، قرار جلنة مناهضة التعـذيب         ، مداوالت ال  غونغونغ وآخرون ضد السنغال    )٥٠٨(
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية               ٢٢مبوجب املادة   

 / أيـار  ١٩ الـصادرة بتـاريخ      CAT/C/36/D/181/2001أو املهينة، الدورة السادسة والثالثون، الوثيقـة        
  .٧-٩رة ، الفق٢٠٠٦ مايو
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أما إذا كانت الدولة اليت يوجد املشتبه فيه يف أراضيها قد تلقت طلباً لتـسليمه يف                   
حالة من احلاالت املبينة يف أحكام االتفاقية، فإن بإمكاهنا أن تتحرر من التزامها مبحاكمته               أي

  .)٥٠٩(" … باملوافقة على ذلك الطلب
الختيار بني التسليم والتقدمي إىل احملاكمـة مبوجـب         وبناًء على ذلك، فإن إمكانية ا       )٤٢(

فالتسليم خيار تتيحه االتفاقية للدولة، أما احملاكمة          .االتفاقية ال تعين أن للخيارين الوزن نفسه      
  .)٥١٠(فهي التزاٌم مبوجب االتفاقية، وانتهاكُه فعلٌ غري مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة

 على أن تقوم الدولـة      ٩، تنص املادة    ١٩٩٦ة لعام   وخبصوص مشروع مدونة اللجن     )٤٣(
بتـسليم هـذا الفـرد      "الطرف اليت يوجد يف إقليمها فرد ُيّدعى أنه ارتكب هذه اجلـرائم             

 أن االلتزام باحملاكمة ينشأ مبعزل عن أي طلـب          ٩ويوضح التعليق على املادة        ".مبحاكمته أو
  .)٥١١(من طلبات التسليم

  .أعاله) ٢٦(إىل ) ٢١(لتزام باحملاكمة يف الفقرات من وقد سبق تفصيل نطاق اال  )٤٤(

   عالقة االلتزام بالتسليم أو احملاكمة بااللتزامات جتاه الكافة أو بالقواعد اآلمرة  )ه(  
 طرح مسألة   ٢٠١٣ مشاركاً يف اللجنة السادسة يف عام        )٥١٢(تالحظ اللجنة أن وفداً     )٤٥(

ية الدولية عندما يتعلق بااللتزامـات جتـاه الكافـة          تأثري مبدأ التسليم أو احملاكمة يف املسؤول      
مـن  جتاه  ) أ: ( للمسائل التالية   واقترح الوفد حتليالً    .بالقواعد اآلمرة، مثل حظر التعذيب     أو

من له مصلحة قانونيـة يف االحتجـاج        ) ج(من يقدم طلب التسليم؛     ) ب(يتعلق االلتزام؛   
   ". باحملاكمة أو التسليمبالتزامها"باملسؤولية الدولية لدولة إلخالهلا 

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إىل أن هذا اجملال يتعلق على األرجح بتفسري قواعـد                 )٤٦(
املـسائل  وال بد يف هذا الصدد من قراءة بيانات حمكمة العدل الدولية يف قـضية      .املعاهدات

اق احملدد لتلك القضية  ضمن السي )بلجيكا ضد السنغال  ( املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم    
ففي سياق تلك القضية، فسرت احملكمة موضوع اتفاقية مناهضة التعذيب وغرضها              .حتديداً

مـصلحة  "، حبيث تكون لكل دولة طرف       "التزامات جتاه األطراف كافة   "باعتبارمها ينشئان   

__________ 

)٥٠٩( in the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. 
Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 456, paras. 94–95 .  

  .٩٥الفقرة ، ٤٥٦الصفحة ، املرجع نفسه )٥١٠(
باختاذ إجراءات لضمان حماكمة هذا الفرد، إما من قبل السلطات الوطنيـة            "تلزم الدولة اليت يوجد الفرد يف عهدهتا         ) ٥١١(

 مـن  ٣ الفقرة  ".لتلك الدولة أو من قبل دولة أخرى تعلن عن رغبتها يف نظر القضية من خالل تقدمي طلب تسليم        
نبغـي  يو. ٦٤ الـصفحة ،  )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٦حولية جلنة القانون الدويل     ،  ٩التعليق على املادة    

ما يلزم مـن تـدابري لتقريـر        "اليت تنص على أن تتخذ كل دولة طرف          (٨ إىل التعليق على املادة      اإلشارة أيضاً 
   ").بصرف النظر عن مكان ارتكاهبا أو القائم بارتكاهبا"بنظر اجلرائم املبينة يف مشروع املدونة " اختصاصها

  .املكسيك )٥١٢(
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انتهاك يف االمتثال لتلك االلتزامات، ومن مث حيق لكل دولة طرف أن تطالب بوقف " مشتركة
ومسألة القواعد اآلمرة ليست أساسـية يف هـذا           .)٥١٣(يدعى أن دولة طرفاً أخرى ارتكبته     

وترى اللجنة أن ما تقصده احملكمة هو أن للدول، مىت كانت أطرافـاً يف اتفاقيـة                    .الصدد
مناهضة التعذيب، مصلحة مشتركة يف منع أفعال التعذيب واحلرص، يف حال وقوعها، على             

   .سؤولني عنها من العقابعدم إفالت امل
وميكن أن تؤدي معاهدات أخرى، حىت وإن مل تكن تتعلق بالقواعـد اآلمـرة، إىل                 )٤٧(

وبعبارة أخرى، قد تكون لكل الدول األطراف مصلحة قانونيـة             .التزامات جتاه الكافة أيضاً   
    .احملاكمةيف االحتجاج باملسؤولية الدولية لدولة طرف إلخالهلا بالتزامها بالتسليم أو 

والدولة اليت ميكنها أن تطلب التسليم تكون يف العادة دولة طرفاً يف االتفاقيـة ذات                 )٤٨(
ترتيب للتسليم املتبادل، وختضع اجلرميـة      /الصلة، أو دولة يربطها بالدولة متلقية الطلب تعهد       

علـى  لواليتها القضائية، وتكون مستعدة حملاكمة الشخص املدعى ارتكابه جرماً وقـادرة            
  .)٥١٤(حماكمته، وحتترم املعايري الدولية السارية اليت حتمي احلقوق اإلنسانية للمتهم

   وضع االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف القانون الدويل العريف  )و(  
ذهبت بعض الوفود املشاركة يف اللجنة السادسة إىل عدم وجود التـزام بالتـسليم                )٤٩(
ويل العريف، بينما رأت وفود أخرى أن وضع هذا االلتـزام يف     احملاكمة يف إطار القانون الد     أو

  .)٥١٥(القانون الدويل العريف مسألة تستحق أن تواصل جلنة القانون الدويل النظر فيها

__________ 

)٥١٣( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 449-450, paras. 67–70 . ًانظر أيـضا Separate Opinion of Judge 

Cançado Trindade, pp. 527-529, paras. 104–108, and Declaration of Judge Donoghue, pp. 586-

589, paras. 9–17 .  راجـعDissenting Opinion of Judge Xue, pp. 571-577, paras. 2–23, and 

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, pp. 608 and 610-611, paras. 13, 19–20 .  ًراجع أيـضاthe 

Separate Opinion of Judge Skotnikov, pp. 482-485, paras. 9–22.  
 Council of Europe, note 496 above, Chap. 4: Material human rights guarantees انظر على سبيل املثال، ) ٥١٤(

as limitations to extradition; Danai Azaria, Code of Minimum Standards of Protection to Individuals 

Involved in Transnational Proceedings, Report to the Committee of Experts on Transnational 

Criminal Justice, European Committee on Crime Problems, Council of Europe, PC-TJ/Docs 

2005/PC-TJ (2005) 07 E. Azaria], Strasbourg, 16 Sept. 2005.  
)٥١٥( A/CN.4/666،  ٦٠الفقرة.  
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وينبغي اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص حينها، غاليتـسكي، كـان قـد اقتـرح يف                  )٥٠(
يل باعتبـاره مـصدراً لاللتـزام        يف تقريره الرابع مشروع مادة عن العرف الدو        ٢٠١١ عام

  .)٥١٦(بالتسليم أو احملاكمة
 وال يف اللجنـة     )٥١٧(غري أن مشروع املادة مل يلق قبوالً يف جلنة القـانون الـدويل              )٥١(

فقد اعُترض عموماً على االستنتاج الذي يفيد بأن الطبيعة العرفيـة لاللتـزام               .)٥١٨( السادسة
    .ها من وجود قواعد عرفية حتظر جرائم دولية حمددةبالتسليم أو احملاكمة ميكن االستدالل علي

وحتديد ما إذا كان االلتزام بالتسليم أو احملاكمة قد أصبح، أو هو يف طريقـه إىل أن                 )٥٢(
يصبح، قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، أو على األقل من قواعد قانون عريف إقليمي،               

 مادة مقترح من جلنة القانون الـدويل يـشكل          ميكن أن يفيد يف معرفة ما إذا كان مشروع        
ولكن ملا كانت اللجنة قد قررت أال تتخذ حمصلة    .تدويناً للقانون الدويل أو تطويراً تدرجيياً له

عمل اللجنة بشأن هذا املوضوع شكل مشاريع مواد، فقد خلصت إىل عدم ضرورة وضـع               
   .صيغ بديلة للصيغة اليت اقترحها السيد غاليتسكي

وتود اللجنة أن توضح أنه ينبغي أال يفسَّر ما سبق ذكره على أنه يعين أن اللجنة قد                   )٥٣(
خلصت إىل أن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة مل يصبح قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف،               

    .العام أو اإلقليمي، أو مل يتبلور بعد ليصبح كذلك

__________ 

)٥١٦( A/CN.4/648 وفيما يلي نص مشروع املادة. ٩٥، الفقرة:  
     ٤املادة "
   باعتباره مصدراً لاللتزام بالتسليم أو احملاكمةالعرف الدويل  

كل دولة ملزمة بتسليم أو حماكمة من ُيدعى ارتكابه جرمية إذا كان هذا االلتزام ناشئاً عـن                   -١  
   .قاعدة عرفية للقانون الدويل

وميكن أن ينشأ هذا االلتزام على اخلصوص عن القواعد العرفية للقـانون الـدويل املتعلقـة                  -٢  
تهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، وباإلبادة اجلماعية، وباجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية،       باالن[

  .]وجبرائم احلرب
وينشأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة عن القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام اليت حتظى بقبول                -٣  

 شكل معاهدات دولية أو أعراف دولية جترم أي         ، سواء كانت يف   )القواعد اآلمرة (واعتراف اجملتمع الدويل    
   ".٢فعل وارد يف الفقرة 

  .٣٢٦-٣٢٠، الفقرات )A/66/10 (١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم ا ) ٥١٧(
حملاكمـة  مل تؤيد بعض الدول، بوجه خاص، االستنتاج الذي يفيد بأن الطبيعة العرفية لاللتزام بالتسليم أو ا                )٥١٨(

موجز مواضيعي أعدته      .ميكن االستدالل عليها بالضرورة من وجود قواعد عرفية حتظر جرائم دولية حمددة           
 األمانة العامة للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة خالل دورهتـا الـسادسة والـستني                

)A/CN.4/650( موقف األرجنتني يف     انظر أيضاً . ٤٨  ، الفقرة A/C.6/62/SR.22    وموقـف   ٥٨، الفقـرة ،
  .٥٤، الفقرة A/CN.4/599االحتاد الروسي، يف 
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اجلرائم املُخلة بـسلم اإلنـسانية وأمنـها        وعندما اعتمدت اللجنة مشروع مدونة        )٥٤(
، شكل احلكم املتعلق بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة تطويراً تـدرجيياً للقـانون             ١٩٩٦ لعام

ومنذ استكمال مشروع املدونة، رمبا تكون قـد   . أعاله) ٣(الدويل، كما هو مبّين يف الفقرة    
 الدول واالعتقاد بإلزامية املمارسة حدثت تطورات إضافية يف القانون الدويل تعكس ممارسات 

    .يف هذا الصدد
، يف  ٢٠١٢وأشارت اللجنة إىل أن حمكمـة العـدل الدوليـة قـضت يف عـام                  )٥٥(

، بعـدم   )بلجيكـا ضـد الـسنغال     ( املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التـسليم       قضية
اللتزاماهتـا مبوجـب    بالنظر يف ادعاءات بلجيكا املتعلقة بانتهاكات الـسنغال          االختصاص

الدويل العريف ألن الرتاع بني بلجيكا والسنغال مل يكن مرتبطـاً، عنـدما أودعـت                القانون
 وهكـذا مل ُتـَتح      .)٥١٩(بلجيكا طلبها، بانتهاكات اللتزامات مبوجب القانون الدويل العريف       

 القـانون   الفرصة بعد للمحكمة لتقرر إن كان لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة وضـٌع أم ال يف              
  .)٥٢٠(الدويل العريف

__________ 

)٥١٩ ( Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, paras. 53–55, 122 (2), with Judge Abraham and Judge ad hoc 

Sur dissenting on this point (ibid., Separate Opinion of Judge Abraham, pp. 471-476, paras. 3–20; 

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, p. 610, para. 17).  
خلص القاضي أبراهام والقاضي اخلاص سور إىل أن احملكمة، لو كانت قد قررت اختصاصها، ملا كانـت                  )٥٢٠(

 واعتـرب القاضـي      .ستؤيد ادعاء بلجيكا وجود التزام بالتسليم أو احملاكمة يف إطار القانون الدويل العـريف             
أبراهام، يف رأيه املستقل، أن ليست هناك أدلة كافية، قائمة على ممارسات الـدول واالعتقـاد بإلزاميـة                  
املمارسة، تثبت االلتزام العريف الذي يفرض على الدول أن حتاكم أمام حماكمها احمللية، أفـراداً ُيـشتبه يف                  

ة القضائية العاملية، حىت لو اقتصرت علـى     ارتكاهبم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، استناداً إىل الوالي         
 Separate Opinion of ،املرجع نفـسه . (احلاالت اليت يكون فيها املشتبه فيه موجوداً يف إقليم دولة احملكمة

Judge Abraham, pp. 611-617, paras. 21, 24–25, 31–39.(  
حملكمة يف هذا الـصدد،     وقال القاضي اخلاص سور، يف رأيه املخالف، إنه على الرغم من صمت ا              

يبدو من الواضح أن وجود التزام عريف باحملاكمة أو التسليم، أو حىت باحملاكمة             ‘رمبا بسبب هذا الصمت،      أو
 .Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, p ،املرجع نفسه(‘ فقط، أمر ال ميكن إثباته يف القانون الوضعي

610, para. 18.(  
 Separate Opinion of Judge Cançado ،املرجع نفسه(اضي كنسادو ترينداد ويف املقابل شدد الق  

Trindade, p. 544, para. 143 (   والقاضـي سـيبوتيندي)  املرجـع نفـسه، Separate Opinion of Judge 

Sebutinde, p. 604, paras. 41–42 ( يف رأيني مستقلني على أن احملكمة قررت فقط عدم اختصاصها بالبت
  . املوضوعية للمسائل املتعلقة بالقانون الدويل العريف بالنظر إىل الوقائع املعروضة يف هذه القضيةيف األسس 

وعلى أية حال، فإن أي إشارة إىل وجود أو عدم وجود هذا االلتزام مبوجب القـانون العـريف يف              
 إشـارة إىل االلتـزام يف       ، هـي  )بلجيكا ضد السنغال  ( املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم      قضية

وال يتعلق األمر هبذا االلتزام يف         .حاالت اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب يف الرتاعات املسلحة الداخلية         
سياق اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب يف الرتاعات املسلحة الدولية، أو اجلرائم األخرى اليت تثري قلقاً دولياً                 

   .مثل األعمال اإلرهابية
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   ٢٠٠٩مسائل أخرى مستمرة األمهية يف اإلطار العام لسنة   )ز(  
 يف اللجنـة  )٥٢١(٢٠٠٩الحظت اللجنة استمرار اإلشارة إىل اإلطار العـام لـسنة           )٥٦(

   . باعتباره مفيداً لعمل اللجنة يف هذا املوضوع)٥٢٢(السادسة

__________ 

   :وفيما يلي نصه .  تيسرياً للرجوع إليه٢٠٠٩يرد هنا اإلطار العام لسنة  )٥٢١(
   املسائل واإلشكاليات اليت ينبغي تناوهلا 

   األسس القانونية لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة  )أ(   
   االلتزام بالتسليم أو احملاكمة وواجب التعاون من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب؛  '١'
منط أحكام املعاهدات؛ وأوجه اخـتالف      : تزام بالتسليم أو احملاكمة يف املعاهدات القائمة      االل  '٢'

  ؛)انظر االتفاقيات املتعلقة باإلرهاب(وتشابه هذه األحكام، وتطورها 
هل االلتزام بالتسليم أو احملاكمة له أسس يف القانون الدويل العريف، ويف حالـة اإلجيـاب،                  '٣' 

   ؛*هو نطاق ذلك ما
هل االلتزام بالتسليم أو احملاكمة مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض اجلرائم اليت ختضع إلطار عـريف                 '٤' 

    ؛)*مثل القرصنة(
   *.هل ميكن حتديد مبادئ إقليمية متعلقة بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة  '٥' 
   النطاق املادي لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة  )ب(   
مثالً، جرائم القانون الدويل؛ واجلرائم اليت متس السلم وأمن البشرية؛ واجلـرائم            (حتديد فئات اجلرائم       

احملاكمة مبوجب القانون    اليت ينطبق عليها االلتزام بالتسليم أو     ) اليت تثري قلقاً دولياً؛ واجلرائم األخرى اخلطرية      
   :الدويل القائم على معاهدات أو القانون الدويل العريف

بار جرمية ما جرمية دولية لنشوء االلتزام بالتسليم أو احملاكمة مبوجب القـانون             هل يكفي اعت    '١' 
   ؛*الدويل العريف

إذا كان اجلواب بالنفي، ما هو املعيار املُحدِّد يف ذلك؟ ما مدى وجاهة الطابع امللزم لقاعدٍة                  '٢'
  ؟*ُتجّرم بعض التصرفات

   ؟إىل أي حد ينطبق يف حالة اإلجيابلداخلي، وهل ينطبق االلتزام أيضاً على جرائم القانون ا  '٣' 
   مضمون االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  )ج(   
تعريف شطري املصطلح؛ ومعىن االلتزام باحملاكمة؛ والتدابري الالزمـة العتبـار احملاكمـة               '١' 

   ؛ ومسألة احترام األجل احملدد إلجراء احملاكمة؛"كافية"
   لح أمهية تذكر؛هل يكتسي ترتيب شطري املصط  '٢' 
 إمكانية إتاحة االختيار للدولة اليت يوجـه        -هل ألحد شطري املصطلح أولوية على اآلخر          '٣' 

   ؟)سلطة تقديرية(الطلب إليها 
    العالقة بني االلتزام بالتسليم أو احملاكمة وبعض املبادئ األخرى  )د(   
    ؛)هل يؤدي أحدمها إىل اآلخر(ة العاملية االلتزام بالتسليم أو احملاكمة ومبدأ الوالية القضائي  '١' 
مبدأ (ممارسة الوالية القضائية    " صفات"ب االلتزام بالتسليم أو احملاكمة واملسألة العامة املتعلقة          '٢' 

   ؛)اإلقليمية، املواطنة
   ؛"**ال عقوبة إال بنص"و" ال جرمية إال بنص"االلتزام بالتسليم أو احملاكمة واملبدآن   '٣' 
   ؛"**عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني"اللتزام بالتسليم أو احملاكمة ومبدأ ا  '٤' 
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ائل تتعلق بااللتزام بالتـسليم أو احملاكمـة         عدة مس  ٢٠٠٩وأثار اإلطار العام لسنة       )٥٧(
عالقة هذا  : تناولتها الفقرات السابقة، غري أن التحليل مل يشمل بعضاً من تلك املسائل وهي            

عدم جواز احملاكمة علـى     "ومببدأ  " ال عقوبة إال بنص   "و" ال جرمية إال بنص   "االلتزام مببدأي   
مثل عدم تسليم املواطنني وعدم     (مبادئ شىت   ؛ واآلثار املترتبة على تضارب      "ذات اجلرم مرتني  

__________ 

   ؛"**عدم تسليم الدولة ملواطنيها"االلتزام بالتسليم أو احملاكمة ومبدأ   '٥' 
عدم تسليم املواطنني وعدم التجرمي يف القـانون        : مثالً(ماذا حيصل يف حالة تضارب املبادئ         '٦' 

يل تعترض احملاكمة واحتمال تعرض املتهم للتعذيب أو عدم استفادته مـن            الداخلي؟ وعراق 
   **.؛ والقيود الدستورية)اإلجراءات الواجبة يف الدولة اليت ُيعتزم تسليمه إليها؟

   الظروف اليت ينشأ فيها االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  )ه(   
   وجود من ُيدعى ارتكابه للجرم يف إقليم الدولة؛  '١' 
   الوالية القضائية للدولة فيما يتعلق باجلرم املدَّعى ارتكابه؛  '٢' 
   ؛ والعالقة باحلق يف طرد األجانب؛)ُيطلب حتديد مستوى الطابع الرمسي(وجود طلب تسليم   '٣' 
   وجود طلب تسليم سابق مرفوض وآثار ذلك؛  '٤' 
   ؛)إىل أي حد جيب إثبات طلب التسليم(مستوى اإلثبات   '٥' 
جرائم سياسية أو طلب تسليم ذو طـابع        (د ظروف ميكن أن حتول دون تنفيذ االلتزام         وجو  '٦' 

   ).سياسي؛ أو حاالت الطوارئ؛ أو مسألة احلصانة
   تنفيذ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  )و(   
   دور كل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛  '١' 
    أو احملاكمة واهلامش التقديري لسلطات احملاكمة؛كيف ميكن التوفيق بني االلتزام بالتسليم  '٢' 
   مدى تأثري توافر األدلة على تطبيق االلتزام؛  '٣' 
   كيفية التعامل مع عدة طلبات تسليم؛  '٤' 
   الضمانات يف حالة التسليم؛  '٥' 
هل ينبغي احتجاز الشخص املدعى ارتكابه للجرم يف انتظار قرار بشأن تسليمه أو حماكمته؛                '٦' 

   وهل ميكن تقييد حريته بصورة أخرى؟
   مراقبة تنفيذ االلتزام؛  '٧' 
   .آثار عدم احترام االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  '٨' 
العالقة بني االلتزام بالتسليم أو احملاكمة وتسليم الشخص املدعى ارتكابـه جلرميـة إىل                )ز(   

   ")اخليار الثالث("حمكمة جنائية دولية خمتصة 
   .على اخليارين األولني" الثالث"حد يؤثر اخليار إىل أي    

من احملتمل أال تتاح إجابة هنائية عن هذه األسئلة إال يف مرحلة الحقة، وخاصة بعد حتليل دقيق لنطـاق                   [*  
وقد يكون من املستصوب أيضاً النظـر       .ومضمون االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف األنظمة التعاهدية القائمة        

   .ع العريف هلذا االلتزام فيما يتعلق جبرائم معّينةيف الطاب
   ).]و(قد ُتطرح هذه املسألة أيضاً فيما يتعلق بتطبيق االلتزام بالتسليم أو احملاكمة **  

 ٢٠٠٩، اعتربت فييت نام والنمسا وهولندا اإلطار العام لسنة          ٢٠١٢يف مناقشات اللجنة السادسة يف عام        )٥٢٢(
ورأت هولندا أن عمل هذه اللجنة ينبغي أن يـؤدي يف هنايـة                .لقانون الدويل أداة قّيمة تكمل عمل جلنة ا     

، ٢٠١٣ويف مناقشات اللجنة الـسادسة يف عـام            .املطاف إىل تقدمي مشاريع مواد تستند إىل اإلطار العام        
   . ألعمال هذا الفريق العامل٢٠٠٩أكدت النمسا من جديد فائدة اإلطار العام لسنة 
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التجرمي يف القانون الداخلي؛ والعراقيل اليت تعترض احملاكمة واحتمال تعرض املتهم للتعذيب            
؛ والقيـود   )أو عدم استفادته من اإلجراءات الواجبة يف الدولة اليت ُيعتـزم تـسليمه إليهـا              

مثل اجلرائم السياسية أو الطابع السياسي      (الدستورية؛ والظروف اليت حتول دون تنفيذ االلتزام        
؛ ومشكلة تعـدد طلبـات التـسليم؛        )لطلب التسليم؛ وحاالت الطوارئ؛ ومسألة احلصانة     

    .والضمانات يف حالة التسليم؛ ومسائل أخرى متعلقة بالتسليم عموماً
وع وتذكر اللجنة بأن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية قد أعد مـشر        )٥٨(

 .)٥٢٣( بشأن تسليم اجملرمني، الذي يتناول معظم هذه املسائل        ٢٠٠٤القانون النموذجي لعام    
أيـضاً أن االتفاقيـات املتعـددة       ) ٢٠١٠(وأوضحت الدراسة االستقصائية لألمانة العامة       

وتكاد مجيع    .)٥٢٤(األطراف بشأن التسليم عادة ما حتدد الشروط املنطبقة على عملية التسليم          
وقد    .اقيات ُتخضع التسليم للشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة متلقية الطلب          هذه االتف 

 أجل التقادم، أو عدم استيفاء شروط       انقضاءمثل  (تكون هناك أسباب للرفض متصلة باجلرمية       
ال عقوبـة   "و" ال جرمية إال بـنص    "ازدواجية التجرمي، أو مبدأ ختصيص التسليم، أو مبادئ         

، أو تعّرض مرتكب اجلرمية لعقوبـة       "از احملاكمة على ذات اجلرم مرتني     عدم جو "و" بنص إال
مثل منح الفـرد املعـين حـق اللجـوء          (أو قد ال تكون كذلك      ) اإلعدام يف الدولة الطالبة   

وختتلف درجة خـصوصية الـشروط         ).السياسي، أو وجود أسباب إنسانية لرفض التسليم      
نها الشواغل احملددة املعرب عنها خالل املفاوضات       املنطبقة على التسليم وفقاً لعدة عوامل، م      

مثل عدم تسليم املواطنني، وتطبيق أو عدم تطبيق شـرطي االسـتثناء ألسـباب سياسـية         (
مثالً، عندما يبدو أن احتمال رفـض       (، والطابع اخلاص للجرمية     )االستثناء ألسباب مالية   أو

، وحدوث تغيريات   )ما يتعلق جبرائم معينة   التسليم استناداً إىل الطابع السياسي للجرمية أكرب في       
 طلب التسليم أو    عدم جدية مثل احتمال   (يف الصياغة ملراعاة املشاكل اليت أُغفلت يف املاضي         

   .)٥٢٥(، أو ملراعاة املستجدات أو تغري البيئة)محاية حقوق من يدعى ارتكابه اجلرم
املبادئ األخرى املبينة يف اإلطار     ال تدخل العالقة بني االلتزام بالتسليم أو احملاكمة و        و  )٥٩(

 يف نطاق القانون الدويل وحده، وإمنا أيضاً يف نطاق القانون الدسـتوري             ٢٠٠٩العام لسنة   
وأياً كانت الشروط املنصوص عليها يف القـانون الـداخلي      .والقانون الداخلي للدول املعنية   

 ما يترتب عليه محاية من يدعى يف معاهدة متعلقة بالتسليم، فيجب عدم تطبيقها بسوء نية،   أو
ويف حالة    .ارتكابه اجلرم من احملاكمة يف إطار والية قضائية جنائية مناسبة أو من تسليمه إليها            

__________ 

انظر أيضاً الدليل املنقح     . http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf:  التايل متاح يف العنوان   )٥٢٣(
بشأن املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني والدليل املنقح بشأن املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل              

     :اجلنائية، املتاحني يف العنوان التايل
http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf (visited on 3 June 2014).  

  .١٣٩، الفقرة )٢٠١٠(الدراسة االستقصائية لألمانة  )٥٢٤(
  .١٤٢، الفقرة املرجع نفسه )٥٢٥(
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أو املعاهدة املنطبقـة  /اجلرائم األساسية، يتمثل موضوع وغرض القانون الداخلي ذي الصلة و   
عين أن تلك اجلـرائم ال ميكـن        يف ضمان عدم إفالت مرتكيب تلك اجلرائم من العقاب، ما ي          

  .)٥٢٦(اعتبارها قط جرائم سياسية واستثناء مرتكبها من التسليم

__________ 

، ١٩٧٥أكتـوبر   / تشرين األول  ١٥ من الربوتوكول اإلضايف، املؤرخ      ١من األمثلة اجليدة على ذلك املادة        )٥٢٦(
   :، وفيما يلي نص تلك املادة١٩٥٧األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني لعام امللحق باالتفاقية 

   :من االتفاقية، ال ُيعد من اجلرائم السياسية ما يلي] بشأن اجلرائم السياسية [٣ألغراض تطبيق املادة "   
ليهـا، الـيت    اجلرائم ضد اإلنسانية احملددة يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة ع              )أ(   

   ؛١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٩اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
 لتحسني حال اجلرحى واملرضى     ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام      ٥٠االنتهاكات احملددة يف املادة       )ب(   

مرضـى   بشأن حتسني حال جرحـى و ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام  ٥١بالقوات املسلحة يف امليدان، واملادة      
 املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب،     ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام      ١٣٠وغرقى القوات املسلحة يف البحار، واملادة       

     بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب؛١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام ١٤٧واملادة 
وكـول، وألعـراف    أي انتهاكات مماثلة لقوانني احلرب السارية وقت بدء نفاذ هـذا الربوت             )ج(   
" املتبعة وقت بدء نفاذه، ال تنص عليها بالفعل أحكام اتفاقيـات جنيـف املـشار إليهـا أعـاله                   احلرب
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